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MÉS P O R T QUE'N S H E R L O C K H O L M E S
—Hay que vieilarle. a ese páiaro.
-iCaracoles!... ¿Vola dir?
- S ( ; he averiguado que se llama Martí y que, además, tiene una prima que se llama Enriqueta
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CRÒNICA
EL M A N A I A m
El manaia sol esser un honrat terrassà que una vegada
a l'any, per la Setmana Santa, deixa l'arada, abandona la
llar y la familia, pera anarse'n a ciutat a posarse el casco,
embrassar l'escut y pendre la líansa, complint ab son deure
de manaia efectiu.
Ell realisa en petit el gran ideal de l'avenir: esser soldat
sense esserne; ell ressucita les amagades costums dels temps
heroics, en les quals les eines del treball y de la guerra eren
familiars a tots els homes.
El manaia no fa pas riure; es, al contrari, l'encarnació
justa d'un tipu sobre'l qual hi ha molt que dir y discutir.
Al veure'l marxar marcialment, solemne, arrossegant la seva
capa de soldat romà, fent retrunyir les pedres dels carrers
ab els seus cops de llansa, barbut, tivat, enèrgic, ningú diria
que aquell home acaba de deixar la pau idílica dels camps
coberts de suau verdor, ont floreixen les pomeres y comensen a cantar els rossinyols. El manaia destrueix totes les
desconfianses que alguns senten y exposen al tractar de la
formació dels exercits voluntaris. El manaia es sofert, frugal y disciplinat. Ab unes embostades de figues seques y uns
quants tragos d'aiguardent, el tindreu alegre y disposat a
totes les gestes. Ab això en té prou com a paga y com a
ideal. Y això es fàcilment assequible en totes les latituts y
a tots els tresors. Sense llibres de disciplina es disciplinat.
Respecta al quefe, no per por a les penes d'un codig especial, sinó perquè ell es respectuós per essència. Sent també
la dignitat del cos, y no pas ab irritant exageració. No li
calen fiscals y jutges pera ferse respectar. Si'l toquen, s'hi
torna; però, si no, deixa dir. Respon al cop de tronxo, mes
no fa pas cap cas de les injuries. Del seu casco, del seu penó,
de les seves polsines de cuiro rofg, anacròniques, que ell se
posa pera imitar la pell curtida de les cames dels guerrers
antics, està molt lluny de ferne objectes de veneració fetitxista. Com es senzill y no comprèn el símbol, no intenta tampoc exercir la tirania del simbol. Afegiu que es enamoradls,
que al rompre la formació empaita a les noies, crida y fa
gala de certa despreocupació miliciana, y que, ademés, put
a suor y a cuiro com qualsevol soldat de qualsevol exèrcit
en temps de maniobres, y tindreu del manaia un alt concepte.

Els millors manaies de la terra són els nascuts a la vall
de Sant Daniel, que es una vall perfectament evangèlica,
propera a Girona. Allí les melancòliques oliveres coronen
els serrats, entre pedruscalla grisa y caminets tortuosos com

(*)

L'Armat, crec que'n diuen a Barcelona.

calvaris. El càrrec de manaia en aquelles terres es hereditari. El fill petit ha vist com cada primavera, a l'arribada
dels oronels, el pare prenia comiat de familia pera anarse'n
a la ciutat pròxima, aont se realisava la gran cerimònia de la
passió y mort de Jesucrist, en la qual la marcialitat del pare
manaia es tal vegada de lo més sincer y lo unic que no deprimeix l'esperit. Y quan la testa del veterà s'acota y les cames
del veterà tremolen, el jove marxa a sustituirlo. La mare,
com una matrona lacedemonia, l'empeny orgullosa.
—Parteix, fill meu; sols te recomano que tornis ab honor
y no t'emborratxis.—
Aquell any hi ha en les files dels legionaris romans un
que pica ab la llansa mès ferm que'ls altres; la ferrada virolla fa rajar foc de les pacientes pedres dels carrers. La mare,
que ha fet una hora de camí pera veure'l, l'endevina entre'ls
altres. El recruta porta la barba postissa, el bigoti ll ve als
ulls, y tota la fesomia, sota la visera de llauna, es espaventablement pilosa; mes, no hi fa res, la mare plora llàgrimes
d'entusiasme maternal y patriòtic.

000,000

AtXÓ S'HA D E C E L E B R A R !
- ; O u è ' n 8 porta de Madrid, senyor arcalde?
-Mirin: l'autoriaació pera fer un cmprcstlt0
dèu milions de pessetes.
. ,
- l A h l . . . iViaca, viscal... Y demà ¡a Moncadai-
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E L S PIADOSOS
- N o vol rajar mét... ¿Qué fem. senyor Director?
-Tibi. home. un' altra apretadetaf... Sempre hl serem n
temps a demanar l'Indult.

K/ El manaia no deu desaparèixer, si no voleu esborrar també 1 úlllma resquicia d'abnegació heroica del cor de les ma[e8
aquet sigle de positivisme. Arrabassarli el fill a la
for8a. classificarlo. medirlo, pesarlo, pelarlo y numerarlo,
í"8' 8erà un bon sistema pera exaltar als ulls de les dònes
8 888rada professió de les armes.
^ ' romanticisme es necessari pera tolerar certes coses.

Jo fadoro, manaia. soldat arcaic, parodia d'una noble
<-arrera; tu has dominat al món, y els teus descendents el
Ominen" encara,
ab C è s a r o sense. T'estimo
tant.• que.
si
ciKdru, UO ocsai u aunptu •
•;
^ •
tingués -

•" •

.

.

. -_i—

— l . . A l r . ~ l Aa (-anellà

•sues possibles, en lloc de criar gos. estudiant de capellà
0 cotorra,
com
hisendats, criaria
,r"""', y
-iJm molts
mou» uiscuuaia,
u i » . . manaia. Seria un goig
Pera
cía-8
i ^0'dr'a que'm seguis sempre, a respectable distanP ' ('Ue'n' p r e s e n t é s la llansa a l'entrar y eixir de casa. que
tré ave88^8 a 'a porta al trucar un acreedor, que l'enrisv 8 Quan s'aproxima un importú. y que a les nits jagués a
tit/8 ,n^U en una e8tora- S61-'8 U" guardia altament decora' que'm donaria llustre y renom, encara que, com altres
'dors al simil, no servís pera res. A l cafè l i donaria
Vj r°88et8 de sucre, y a l'hora dels à p a t s terrossets de pa y
C| . |8 y talls sobrers. Pera entretenirme li pegaria pessics,
eliots y estirades d'orelles, fins que grunyis exasperat.
Y el tractaria d'excelencia.

Lector, tant de bo que no comprenguis el per què de la
meva dèria extranya. un poc inhumana.

Tampoc s'entenien, aixls com aixís. certes P a r à b o " " d«'8
grans doctrinaris, reformadors que han deambulat pel món
El meu desitg t é . Igualment, una intenció filosòfica trascendental. Y el perill de dir les coses clares es evident.
P. BERTRANA

HORA D E CONSULTA
Puntual com de costum, el doctor s'assenta darrera de
la taula del seu despaig y fa sonar el timbre.
—iManil—diu traient el cap el criadet encarregat d'introduir als clients que s'esperen.
—¿Hi ha molta gent?
—Un sol malalt.
—¿No més un?... ¿Quin aspecte té?
—Sembla un home del poble, un menestralet...
—En H... Dígali que entri.—
La mampara s'ajusta. Passa un moment y, donant voltes
a la gorra que sosté ab les dugués mans. entra l'home del
poble.
—Deu lo guard...
Y's queda dret. al mitg de l'estancla.
—Segui—fa el doctor, indicantli una cadira:—Y ara. expliquis.
—Un servidor...
—¡Digui. digui!... Aquí es precís enraonar ab tota sinceritat.
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—Es que no m'atreveixo...
-¡Ah!...
^
—¡Y ara!... ¿Per què?... Deixi» de tonteries. imaginis
— Y com que un servidor ja fa set mesos que no i '
que soc ei seu confessor...
feina, venia a demanarli que'm coloqués de mosso àe
—|Oh!... Per això he vingut. P e r q u è sé que vostè es pescateria o en qualsevol altre empleu per l'estil.
una persona considerada, que sab terse càrrec de les coses...
—¿Es dir que vostè no t é res, en realitat?
— j A I gral...
—¿Cóm que no?... Quatre criatures y la dóna..- í 1 ^
—Un servidor...
això'n diu no tenir res?...—
(
—¡No sigui aixís, home!... Parli clar d'una vegada. ¿De
El doctor, no sabent què respondre, se mira de
què's queixa? ¿Qué té?
peus al visitant. Y aquet aprofita aquell silenci pera a'6» '
—L n servidor té quatre criatures...
ab accent melós:
—Bueno; però ¿qué es lo que II fa mal?
—Per lo tant, sl en lloc de la recepta tingués vostè
—¡Ai!... ¡Són tantes les coses que'm fan mal, senyor bondat d'extendre'm un volant pel senyor arcalde...
doctor!...
—Per exemple... digui...
MATÍAS BONAF*
—¡Francament, no goso!...
—Ja l'ajudaré jo.
—¡Ahí ¡Gracies!... En
UN C A S D E
v o s t è confio.—
El doctor s'acosta al maCREDULIT)
lalt y's disposa a examinarlo.
Don Jaume està «f
—¿Menja, beu, digereix
glantse pera sortir de via1'
be?...
ge. Fa servirse, a crits, Pef
—No gaire. Consideri
la minyona y per la dòn»'
que...
tal com correspon a ^
—Veiam el pols.
persona de la seva autor^
-¿Qué?...
tat, y ab l'urgència q"*
—Una mica a n o r m a l .
temps y els quefers li ^
Ensenyim la llengua.
clamen.
—Es que, un servidor...
Ja està vestit y esniof
—¡Ensényimela, home!
zat.
¿Fins això'm voldria amaEl seu rostre té un i " ^ '
gar?... ¡Hum!... No la t é
ment de s a t i s f a c c i ó l F
massa b é , no.
prompte desapareix al ^
— A mi'm sab molt greu
parar que la dóna y la iJul1'
que vostè's molesti d'axalla, que han d acomp·'
questa manera.
nyarlo, no estan del ^
—¿Vol callar? Es el
llestos.
meu deber. Sense una miAixó, com es natura
nuciosa exploració del pali sembla incomprensible-'
cient, ¿cóm podria jo fer el
aixis ho fa entendre a "
diagnòstic?
familia.
^
—No; si no es que no
La dóna, esverada
l'hi agraeixi. P e r ò ha de
l'experiència d'altres
pensar que un servidor, la
gades, proba tímidament
dóna y les quatre criatudemostrar» que, mentt1
res...
l'arreglava an ell, ella ^
CONXITA SUPERVIA
—(Tots vostès e s t a n
podia vestirse. El b 0 " ^
Artltta
lirlca
catalana.de
ISanya.
cntiiRiasticament
elogiada
neguitosos per l'estat de la
nyor no's dona per
per tota ela publica que l'han aentlda y qual debut en el Liceo, ab
seva salut!... M'ho figuro,
vensut, t é por de fer t » ^
l'òpera Sonsone e Dallla, era eaperat ab gran eapectacló pela noam'ho figuro... Veiam el pit.
tre» dllcllanll el paasal dimecres.
•
y mentres la familia p f * ^
—¿Qué vol mirar?
ra maletes, ell tot p a ^
—¡Qué sé jo!... Devejantse li dedica una aiwjj
gades...
lletania de mots g r 0 ' ^
— L i adverteixo que de
propis pera expressar
fort en soc de mena; però la debilitat, la...
paciencia y la justa indignació d'un home tque no està r
—Res, no parli més. Ja està tot vist. Vostè no té més remansos».
^
que una gran postració...
Arriba la central. La familia baixa desordenadament
—¡Aixó mateix!...
escales. Puja don Jaume al cotxe, primer que ningú, y
—Un empobriment general de l'organisme...
seus ab els paquets y maletes el segueixen.
^.
—¡Exactament!...
Arrenca el cotxe y no cal dir que pel camí, don Jau"^
—Per lo tant, li faré una recepteta...—
no para de rondinar.
..^
Torna a assentarse al darrera de la taula y segueix el
A l'esser a l'estació, desentenentse d'uns amics que h" L
discurs:
anat expressament pera despedirlo, don Jaume và a Pen.,v
—Una recepteta que, si vostè t é constancia en...—
els bitllets y, sense mirar si els seus l'acompanyen o no.
Aquí el «pacient», fent un veritable esfors, s'atreveix a
tra a l'andèn, esculleix un vagó en que hi han dues senyor
interrompre'l.
deixa senyal a la butaca, y llavors, sí baixa del tren.
—Perdoni, senyor doctor, però jo no'n necessito cap de
dressa somrient als seus, saluda als amics, diu que abans
recepta.
l'obligació que la devoció, que lo primer es lo primer, a t " ' f
—¡Hola!... ¿V doncs?
que es una persona de carácter, y que un home té d e»^
— Un servidor he vingut a veure'l únicament perquè sé Dftmr.
IJ
que vostè es concejal.
Tothom li dona la r a ó . A l moment de sortir extreny
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mà als amics. Fa petons a les criatures, abrassa a la seva
dóna y puja al vagó.
,
Xiula la màquina; el tren arrenca. Don Jaume treu el cap
Per la finestreta, fa voleiar un mocador, tot mirant a la gent
que's queda en terra, y la senyora, commoguda, s aixuga els
"Us pensant que, realment, un home t é d'esser a i x l s .
FLORKNTI

O O O
i/

En Pich, té tota la raó
L'espectacle m é s divertit, el donen els radicals ab les
seves disputes.
Pi

^
cisma, la escissió que per tant temps ha vingut covant
j .COnv^rse8 Particulars, en reunions privades, s'ha mani,
' Públicament desde fa uns dies, y els fàstics, les paraugroixudes. lo que la gent en diu Ireare'ls drapets a l
. constitueix el plat fort del partit, mai tan p a r l i l com
ara no està.
do8El8 C,Íar'8 E l ProSresoy E l Intransigente, actuen, tots
ben" de bu8aderes honoraries, y els trets, encara que més
v l^ne8 y de m é s bon sentir que'is de la revolta de Juliol,
una y Venen del carrer de Ponent 8 la Ramb|a del Mitg, ab
lini0activitat Y ""a pressa, que pera ells voldrien els correnaris que esperen un empleu de efl la Ciutat,
[ j ^ l r flue l o t s'arreglarà al cap d'avall, y que no es proW la sang arribi al riu. P e r ò , entre tant, queda desA e 1 ''a<,a8i Que afirma que llops ab llops mai se mossela h ' y P,enament probat el que assegura que gai gemega
'"na rebat.
^ Entre'is que han pagat, a hores d'ara, els plats trencats,
^ ' c o m p t a l'Aladern, iniciador, o seguidor, de tota dissic'a. esguerra-cries eminent, que pera separarse de totdej" renyir'a ab la seva propia ombra, si la magror excessiva
^ u cos no li privés de progectarne.
d'f//^a(lern es un bon x,cot' <lue forma> avui, al costat
aar
a n s ' £ e n t e > ab 'a mateixa mala gana y la mateixa
• °r ab que escrivia en E l Progreso.
Al carrer de Ponent, com a la Rambla, se sent foraster.
extJany. desplantat...
com Ala(lern· tnés (lue " ' " g " - haurà tIn8ut ocasió de probar
• en aquet món, han sigut sempre el despit y la rancúnia
18 Pitjors dels concellers.
tir
prés d'haver treballat com un ase, s'ha tingut de senn.,i ?er en Calderón Ponte, que l'havien acullit al diari, com
W * « « . Per caritat...
Sábila •méS niancaria ('ue'1 d i " ^
P08i el kiosc al Park· la
'i apedregués.

Aquesta lluita fratricida (?), renovadora dels antagonisme8 V les rivalitats entre cápetelos y mónteseos, t é deses^••ats als lerrouxistes de bona fè. Els altres, el major numero. segueixen anant de dret a la seva, tot escoltant els

BARCELONINA

- ¿ Q u é me n diu. Enriqueta, de l · A'a«x/f«i'.··
SUDOSO aue dèu haver anat n vèurela...
fSo
Espero que la (assln en cinematógrafo.

renecs dels ó r g a n o s oficiales, ab la mateixa tranquilitat y
la mateixa parsimonia, ab que veuen les institucions el furor
revolucionari de VEmiliano.
Fins ara. y per part de Velement s à del partit, s'han intentat algunes gestions pera posar terme a les baralles.
S'ha anat a trobar a personalitats més o menos prestigioses, s'ha parlat als cap-padres del partit, s'han celebrat
reunions, s'han fet passos encaminats a aplacar les ires dels
beligerants...
P e r ò tot ha sigut feina perduda.
Tothom, fóra dels iniciadors de les negociacions, ha procurat desentendre's de l'assumpte.
Els correligionaris S a l t a r a , responen, ab poca diferencia, lo que va dir en Pich. tot ficsantse els lentes que porta,
no més pera fer veure a la gent que's passa el dia y la nit
estudiant:
—¡Deixeu que's barallinl... Ab tal de que. de les batusses, no pugui venirne la sospensió de l'Ajuntament...—
X.
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TELÓ E N L A I R E
TEATRE DE CATALUNYA
NAUSICAA.—TVfl^crf/a en Ires actes, ohra pòstuma de Joan
Maragall.
S'obre la cortina ab la magestat ab que's devien obrir, al seu
temps, les cortines gregues, y ens trobem en plena naturalesa
helénica. El quadro no pot esser més pintoresc: Nausicaa, la filla
del Rei d'una pacifica illa, està jugant a gepes, en companyia d'unes donzelles amigues, unes noies enjogassades y burletes
que porten una lligacama al cap pera que's
vegi que són de la Grècia antiçua, puig les
d'ara ja gasten capell-garrotïn y juppel culotte.
La princeseta conta a ses companyes
que ha tingut un somni: ha somniat que li
arribava un héroe y que l'hèroe li demanava
relacions... Y, ¡es
allò que pessa en
les comedies!...
l ' h è r o e , que es
Ulisses, sinó que
no's dona a conèixer perquè li fa vergonya anar ab tan
poca roba, se presenta a la Baró ab els
brassos extesos, extenuat, naufreg.
demanantli aculliment.
A la princesa Nausicaa li plau tant
cl foraster, l'admira tant la seva parla
(¡naturalment, com que enraona ab
versos d'en Maragall!), l'engresquen
de tal faisó les gestes que'l desconegut
li conta de genolls a terra y en quatre
esgarrapades, que veu en ell l'hèroe
somniat y an ell s'entregaria en cos y ànima, damunt la verda
molsa... si no fos
^ ^r/íjw»**'
- ' 7 ' ^"J^f^è/^^VÀ que hi ha roba estesa. Ell, per la
seva part, també
se'n prenda de la
tendra Nausicaa,
y's comprèn, perquè es molt guapa... encara que
sigui feacia.
Gràcies an aqueixa roba estesa, l'ilustre y desvalgut viatger pot
c a m b i a r s e , ailf
mateix, a la vora
del riu, la camisa
que porta, y posarse una capa torera pera presentarse, aixís eniponat, al palau dels Reis, uns reis molt campetxanos y molt
emòcratas, que permeten que la noia vagi a
rentar, y fins la propia Reina del cortijo
s'entreté filant, com ho faria la filla de qualsevol pagès.
¡Ja som a cá'l sogre!... De moment, aquet,
posa la cara ferrenya y sembla que vagi a
enfadarse; però en el parlar y en les maneres
fines de l'esdevingut pressent
a un semi-déu que li pot dur
la sòrt a casa, y allavors se
calma. Y sense preguntarli
qui es—perquè a l'autor no li
convé, doncs no hi hauria acte possible—el convida a fer
libació (vulgus beguda) en
la seva gran copa.

S

—Tu entra y surt, fes y desfés, com si fos a
casa teva; aquí trobaràs pa, vi y bona cara—li
diu el Rei Alcinoo a Ulisses al sentirlo parlar tan
bellament.—Si no fossis casat y emmainadat te
donaria la filla.—
Y pera obsequiarlo degudament, com cal a
un hoste de rango, mana cridar al vell Daimó,
un poeta cego, venerable Xavier Viurà de barbes nevades, un

cego oue tot ho vea venir y que s'acompanya ab arpa perquè un*
tragedia grega sense arpa no sería tal; y aquet, a instàncies del
monarca, canta la caiguda de Troya, com millor no cantarà
I'Ardid la desfeta de la «Casa del Pueblo»La poètica relació de ses propies gestes
li amarguen la beguda al foraster, que, ja 68
sabut, els versos tenen mala fama y al sentirlos llegir, encara que siguin d'en Maragall y per boca d'en Capvevila, fan posjr
el vi trist a qualsevol. Y més l'havien o'
corpendre a Ulisses les estrofes de Daim"
per quant ell s'hi veia retratat y descobert
A terra l'incògnita, en Borràs no té més remei que presentarse com qui es y allunya''
les ilusions que s'havia fet, demanant ep
comptes de la mà de la princesa... un vaixell que'l retorni a la seva patria.
Però la noia, ^ue sab que an aquell plaga n'hi han passat de
verdes y de madures en la seva intrincada vida, y que fins n*
estat a l'Infern, li prega que abans de marxar li conti un qüento.
Ulisses, el bon Ulisses, comensa: «Una
vegada era un rei, que tenia...» Y aixís
s'acaba el segon acte.
A l'obrirse de nou la cortina pera'l tercer, ja som a l'endemà. La platja's veu
molt animada; homes, dònes y ballets comenten l'aparició y fuga del meravellós
personatge, mentres uns quants pescadors
lerrouxistes se preparen pera acompanyar
a l'hèroe. El cego Daimó entona un himne
al sol, y aviat s'obre pas la comitiva, o
processó de comiat, que serveix pera lluirhi el trajo l'herald del Reí, un guerrero
vestit ab quadrets blancs y negres, que
sembla un joc de dames ab cames. Y els
monarques regalen a Ulisses una espasa
,
y una copa com a record de sa estada a Villa placévola, y e'
foraster, commós, no sabem si perquè té fred o perquè's don*
vergonya d'esser casat y no poder acontentar a la princeseta, se cobreix el rostr*
ab la capa torera y fuig. Y tota la g61"
que's troba al port se'n và a veure
quadra, y's queden sols a l'escalinat»
Nausicaa, desconsolada, y el vell Dainw¡
—Ja ho veieu quines coses me passen,
—exclama ella.
—iJa ho veig!... ¡Ja ho veig!—respo"
el cego.
Y cau el teló.
Y la gent aplaudeix, perquè l'obra e*
de les que valen la pena; perquè'l decof*
dels mestres Juny'ent, Vilumara, Morag*9
y Alarma, es de lo milloret que s'acost"ma a veure; perquè l'execució es voluntariosa y discreta; perquè'ls trajos de l'Apeles Mestres són vislOj
sets y perquè tot plegat resulta un aconteixement digne de que
les persones de gust hi ficsin l'atenció.
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L I C E O . - A b la grandiosa òpera d'en Wagner. Lohengrin,
va inaugurarse diumenge passat la temporada de primavera.
L'interpretació anà a carree del nostre paisà Viflas (Lohenfrin), de la senyora Rusekowska (Elsa), de la senyora Motckowska (Oslruda), del senyor Ancona (Telramondo). y del
simpàtic Nicoletti.
.
D'en Viflas no'n parlarem per estar ja consagrat universalment com un dels millors intèrprets del gran mestre. Fa y canta
el Lohengrin ab una fè tal, que desapareix I impressió de la
mentida teatral; va cantar el cè ebre racconlo de I últim acte en
català, guanyantse una ovació y exiglntseli el N f .
La senyora Rusekowska ja era coneguda de nosaltres per
haver cantat el Sigfrid y el Capvespre. T é arrogant I

potenta vèu, y, encara que lluitava ab el record de la Pasini y
de la Qaliardi, sortí ben airosament de son paper.
Els demés foren dignes companys d'en Viflas y la Rusekowska, no descomposant el quadro ni I herald, que ja es tot lo que's
pot dir.
L'orquesta, obeint la batuta d'en Mascheroni, igual que si els
cent músics fossin un.
Els chors y la presentació be, trobant molt acertat el cambi
de lloc de l'escala, que s'ha fet en la decoració del segon acte.
Pera dimecres estava anunciada la primera de Sansone e
Dalila y debut de la senyoreta Supervia, quin retrat donem en
altre lloc deljnúmero, y del senyor Gilion. En parlarem la setmana entrant.

DE POLÍTICA RADICAL
-iQuè hem de fer, mainada?... ¿No ho veleu que m'esteu esvalotant el galliner?
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L'obra dels germans Zubiaurre
Pocs, ben pocs artistes tan joves com en Valentí y en Ramon
Zubiaurre, hauran presentat mai una colecció de quadres tan
nutrida y selecta com la que acaben d'exposar a les concorregudes Galeries del «Fayans». Passen de seixanta les teles penjades en les parets de cà'n Segura y cada una d'elles mereix,
no sols l'admiració dels dilettanli, sinó l'atenció y la simpatia
dels mestres consumats.
L'obra dels germans Zubiaurre es personalíssima, al punt
de no confondre's ab la de cap més pintor. Sobre tot quan se
inspiren en assumptes de la seva terra, no poden assemblarse a
ningú més. Quan ens donen, franca y senzillament, la visió de
les costums del seu país, tan típiques y característiques, no hi
ha qui els passi el «pinzell» per la cara. En les seves pintures,
tant en les d'en Valentí com en les d'en Ramon, hl ha emoció y
ingenuïtat a la vegada, y aquestes dues qualitats, més que cap
altra, ab tot y tenirne moltes, els fa sugestius y unies. Les testes d'en Valentí són veritables estudis d'acabada factura, y en
el color dels rostres y les mans, lo mateix que en els tom de
les robes, en els fons plens de bon gust y en els accessoris, s'hi
descobreix un doll de veritat y de justesa que sorprèn y encanta, un relleu de vida que no té res que veure ab aquell aram de
bulto a que'ns tenien acostumades les patums de trenta anys enrera.
En el cas dels Zubiaurre, que ¡pobrets! tenen la desgracia de
ésser muts, pot dlrse que les seves admirables obres parlen per
ells; y parlen ben eloqüentment. no més que ab aquella dolsa y
encertada pàtina d'obra clàssica que ostenten.
Els germans Zubiaurre porten ja venuts alguns, molt pocs,
dels quadros de la colecció. Consignar això de la venda fóra el
més simpàtic y més encoratjador dels elogis que se'ls podria dedicar en terra de «fenicis».
Si la nostra gent adinerada tingués solament una mica de
gust artístic, no permetria que'ls joves artistes que Barcelona
té avui l'honor d'hostatjar se n'entomessin carregals com han
vingut.
Sinó que... ¡ja pots xiular!

Rambles, se'ls ha vist p a s s a r marcialment, com e x è r c i t s
de l'alegria.
A m é s de les culleres, els penons. Això no podia faltar, fa haureu observat que, a Barcelona, a tota unió
de dotze homes, a c o p l á i s per una pensada, s i a p o l í t i c a o
social, s i a coral o s i a muda, pera menjar carn o pera
menjar peix, pera anar a peu o pera j u g a r a botxes,
pera declarar els drets de Fhome o pera treure els torts
de l a d ó n a , no hi poden mancar Ires coses: pis-cassino,
segell y senyera. S i no fos pera lluir el p e n ó , manifestarlo o treure'l a a i r e j a r , molts cops, no s'aniria a rebre
certs personatges a Festació, n i s'aniria a l seu enterro.
Molts, s i no poguessin tenir p i s , tant els f a r i a de /'ideia,
y molts, s i a l rebre e l rebut no h i poguessin veure i m p r è s
el segell de l a societat, m é s s'estimarien no p a g a r . E l
pis, el segell y la senyera han estat c l triangle m é s ferm
dels actes de la nostra terra.
Les colles, doncs, duien l a senyera, la cullera sobrenatural, les graelles monstres y el g r a n ganivet, y s i no
portaven el pis es perquè j a de mal portar, y en quant a l
segell, j a devien dur lo an els rebuts de l'arròs y an el
paper de les costelles... y tot a i x ò està molt b é y n i n g ú
hi pot tenir res que dir, que l'home, a m é s (f é s s e r lliure,
en tantes y tantes coses que l i treuen la llibertat, també
ho es en el divertirse.
Tot, diem, està molt conforme, p e r ò lo que no acabem
d'entendre es perquè alguna de les colles, a l mitg de
coses tan alegres, hi portava un boliqul ab una creu
roja encastada.
¿ Tan p e r i l l ó s es menjar a r r ò s ? ¿ Tants perills corren
els que h i van, que se'n hagin d'emportar á r n i c a y venes
y esparadrap? ¿ Tant de mal se pol arribar a pendre ab
una cuixa d'anyell y quatre fulles d'escarola? F i n s f a esg a r r i f a r de pensar que, en una cosa tan placèvola com es
el menjar costelles, un s'hi pugui rompre les p r ò p i e s !
Se veu que í h o m e no està segur ni en els moments de
plalxeria.
V que hi ha perill, no hi ha dubte, perquè no crec que
hi h a g u é s un home que, s i no fos per humanitat, carreg u é s tota una diada ab una motxilla tan plena. N i tampoc
podem figurarnos que, una cosa tan seriosa com es l a noble Creu Roja, hi hagi qui la f a s s i servir no m é s pera
lluirne Funiforme. S i a i x ò fos, ens farien dubtar fins
de l a f r a n c m a s o n e r í a .
¡ H i ha perill; no'n tenim cap dubte!
fa que anant a menjar un a r r ò s se'n pol eixir camatrencat, felicitem coralment a tots els que han tornat bé
y els enviem una corona per tan. heroi c a jornada.

LA BATALLA D E L'ARROS
L e s colles de Sant Mas, de Sani Medi, cors y caramelles, han sortit el darrer dilluns de Pasqua a fer e l
seu a r r ò s y les seves costellades.
Han sortit ab aquella alegria barrejada de serietat
tan propia dels nostres obrers, y les cansons del g r a n
Clavé han ressonat per les pinedes, y per una tarda han
gaudit de Faspra flaire del paisatge.
Ab ells se'n han endut les g r a n s culleres, les forquilles y ganivets de cartró y, arrenglerats per aquestes

XARAU
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HIQLIKE
—¿Y v o s t è no'n té, de peRRiKolles?
—No ho s é , noia... No no he probat mm

250

L' ESQUELLA DE LA TORRATXA

UNA INDUSTRIA Q U E ' S MOR

-¿Mal negocio, verdad, d'ensà que ponen l'electricitat en les iglesias?
-jQiiò diu?... Vegi, que'm venen ganes de llensar els ciris y obrir un Music-Hall.

LA DESORIENTACIÓ
Tothom ho diu y tothom ho creu: avui la nostra Barcelona passa per un fatal perfode de desorientació. El mot
desorientació es el mot de moda, la malaltia d'aquet temps,
el microbi de les nostres flaqueses y de les nostres desgracies actuals.
Estem desorientats, veushouquí tot. Ho estan els nostres polítics, els nostres artistes, els nostres industrials, els
nostres burgesos y els nostres obrers. Tant si's parla de
pintures com de drames, tant si's tracta de partits com de
negocis, el mot desorienlació apareix. S í , sí: .estem completament desorientats. Y els que estan desorientats completament, no saben d'ont venen, ont són, ni ont van.
Barcelona, senyors, es una ciutat que ha perdut l'esma,
o la brúixula, o el timó, o la carta de navegar, o lo que
sigui...
¿Y còm no voleu que succeeixi aixís, joh barcelonins!,
si al bell mitg de la ciutat, en el lloc d'unió de la ciutat vella
ab la nova, hi ha un laboratori—diemne laboratori—de desorientacions?
«¿Qué serà?», preguntaran els lectors. A l menys jo ho
suposo que ho preguntaran.
Doncs anem a posarnos un xic solemnials y a fer una
denuncia en tota regla, denuncia que potser sigui el pròleg
d'un sensacional afer. Hem de dir que la Plassa de Catalunya—que, com la llibertat, tan cara nos cuesta—es el laboratori de desorientacions a què hem aludit.
Tal com ara està, ab els caminals posats en forma de
creu de multiplicar y ab unalsimètrica distribució d'arbres y
arcs voltaics, la gran Plassa de Catalunya desorienta. Des-

orienta materialment, y d'aquí'n prové, creiem nosaltres,
una gran part de la desorientació esperitual de Barcelona.
Al cap-al-tard y al vespre, un home que entri a la Plassa
una mica distret o encaboriat, corre perill de perdre l'esma.
Pot succeirli—y sovint li succeeix—que no sàpiga cap a
quina banda cau la Rambla de Canaletes, ni la de Catalunya, ni el Passeig de Gracia, ni les Rondes, ni la Porta de
l'Angel. No sab si puja o si baixa. No sab ont són el nord,
el sud, l'est o l'oest. Tot ho veu igual per les quatre bandes.
El cap li roda. Les cames li flaquegen. Els ulls se li obren
desmesuradament en una expressió d'interrogació anguniosa.
¿ N o t'hi has trobat mai en això, lector? ¿No t'has perdut
mai en la simetria laberíntica de la Plassa de Catalunya?...
¡Ah!... Estem segurs de que prou s'hi haurà perdut, per
exemple, el nostre car amic Bertrana, el simpàtic barbre de
Girona, quan fa les seves escapades ràpides y honestes per
la capital de Catalunya.

*• •

{Regidors de la ciutat, tècnics del Municipi, predicadors
del civilisme, presidents d'Acadèmies científiques y de Centres excursionistes: preocupeuvos de la Plassa de Catalunya! Urbaniseula, que encara no ho està; treieuli aquet funest poder de desorientació que inconscientment li han donat
els que l'han arranjada ab una geometria pertorbadora. O al
menys poseuli cartells indicadors, o fars guiadors, que orientin al vianant distret o encaboriat, y marquin els punts cardinals, y l'amunt y l'avall, y la dreta y l'esquerra.
Mentres no s faasi això, els barcelonins dels diferents
rams de la vida tindrem en la aran Plassa ciutadana un agent
de desorientació y perdrem I esma per entre mitg de les joves palmeres y dels plàtans adolescents.
WlFRED
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»APERAMft „
MISTERI DE DOLOR, per Adrià Guat.—Drama de món, en tres
actes. Estrenat el 13 de Janer de 1904. Nova edició.
ALMANAQDE DE «EL FUSIL».—Calendari politic pera 1912,
plè d'intencionades caricatures y articles suculents. En ses planes s'hi troba escampada la gracia dels autors de L a República
Espanyola en 19...
FLORS DE CINGLE.—Poema dramàtic, en tres actes y un pròleg, per Ignasi iglesias. Fou estrenat el dia 24 de Febrer a
l'aEidorado» y ab antelació al Teatre de la Naturalesa, a La Garriga. L'edició ha sigut molt ben presentada.
BOLETÍN DEL MUSEO SOCIAL.—Tenim damunt de la taula el
número 13, corresponent al mes de Febrer. Conté interessants
treballs, de caràcter oficial, referents a la vida de dita entitat.

pòsit pera parlar de negocis. M'han cridat pera anar a
taula; digni's acompanyarme y, després de la festa, estudiarem l'assumpte y decidiré.
Era allò, precisament, lo que en Pere Pelat buscava:
acompanyarlo a taula. Prengué seient entre'ls convidats,
s'atipà com un lladre, begué com un embut y s'omplí les butxaques de teca pera vuit dies.
Acabat que fou l'apat, el banquer Gras va fer entrar an
en Pere Pelat al despaig, pera enterarse de l'esplèndid negoci que aquet li oferia.
—¿De què's tracta?—preguntà, allargantli un llarg y groixut cigarro de l'Habana.
—Senzillament—contestà en Pere Pelat.—He sapigut
que vostè dona cent mil duros de dot a la seva filla... Déixila casar ab mi, y jo m'acontento ab la meitat. Vegi si això
no es guanyar, ben rodons, cinquanta mil durets.—
A . DEL I .

EL PINTOR DE MIRACLES, per Santiago AV/s/rto/.—Sainet en
un acte, estrenat darrerament ab gran exit
er la companyia del «Sindicat d'Autors
'ramatics Catalans».

E

EX-VOTOS, per Ramón Gómez de la
S e r n a . - C o l e c c i ó d'obres teatrals, publicades per l'autor, en un volum que... no's
vén, segons se llegeix en el llom del llibre.
Les produccions que comprèn són valentes y idealistes, d'esperit modern, però
una mica desllorigades de forma.
SEPT SCIENCIES

C O C
Del jardí dels humoristes
UN NEGOCI ESPLÈNDID
En Pere Pelat tenia les butxaques
tan vuides com el ventrell.
En Pere Pelat va presentarse a casa
del banquer Gras, qui, precisament,
aquell dia donava el dinar de prometatge de la seva filla única, a la qual
havia assignat el respectable dot de
cent mil duros.
La festa estava a punt de comensar.
El satisfet banquer se disposava a entrar al menjador, ple de convidats, quan
un dels criats li anuncià la soptada v i sita d'en Pere Pelat pera un negoci urgent y importantissim.
Una mica molestat per lo intempestiu de la visita, el banquer Gras decidí
rebre a l'Intrus.
Aquest entra, simulant cert esverament, el saluda y li diu:
—Senyor Gras: venia pera parlarli
d'una combinació que estic segurissim li
farà guanyar cinquanta mil duros.—
Vivament interessat, el banquer,
no pogué amagar ns espontani y amable
somrís.
—Senyor meu —exclamà, — v o s t è ' s
presenta en un moment molt poc apro-

E l Caval/ dr eirc, lot orgullós:—Uo s é auinn grada'm deuen trobar, les dònea, que no me les puc treure de sobre...

¿51
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E L S PADRINS D E L MAURE:
—No tinguis por, home!... Que't creus que es poc dificil haver d'enfilar una agulla, au aquesta
distancia!...

Molt soroll y poques nous
El calendari politic senyalava, pera aquesta setmana, no sabem quin número de morts y ferits.
La hecatombe, segons alguns entesos en aquestes coses, havia de tenir lloc dimars, dia de sessió, en plena plassa de Sant
Jaume.
La causa de les desgracies, les diferencies entre'ls dos bàndols que's disputen la bandera radical.
Els ànims, segons E / Progreso, estaven d'allò més enconados. Y, fillets de Deu, quan un anim lerrouxista està enconado,
es cosa de que'ls ciutadans pacífics fassin provisió de queviures, lo menos pera un parell de setmanes.
El Governador, que no coneix prou els en/anls terribles que
aquf s'estilen, arr bà a pendre's la cosa pel cantó que crema.
La guardia civil de peu y de cavall, la policia de paisà y
d'uniforme, els municipals, prengueren militarment els volts de
cà la Vila.
No varen utilisarse els veteranos, perquè fa un parell d'anys
que del cos no se'n canta gall ni gallina.
Els carrers de la Llibreteria, Jaume I , de la Ciutat, de Fernando, Call, Sant Honorat y del Bisbe se convertiren en veritables vivacs. A la porta del dispensari, que dona a la plassa
de Sant Miquel, hi havia dugués banderes de la Creu Roja.
Pera traspassar la plassa, se necessitava, no més, ensenyar
la cèdula personal, certificació de conducta y del padró de veíns.
Afortunadament pera tothom, la cosa va acabar ab uns parells de bofetades, que en plena Rambla varen tenir a bé propi-

narse uns quants entusiastes, que mai en falten pera aquets
casos.
La sessió de l'Ajuntament, que havia d'esscr la poma de la
discordia, el veritable cavall de batalla, transcorregué tranquilament.
Els babaus que a les dugués de la tarda anaren a fer qúa a
les porte» de cà la Ciutat, s'endugueren el més solemne dels
miquels.
Els del carrer del Vidre, lo mateix que'ls seus contrincants,
ocuparen al Consistori el lloc que per manament popular hi
tenen.
No passà res. A l'hora de sopar, paisans y militars s'entornaren satisfets a casa. Els més, maleint la seva mala estrella.
Els altres, pensant que es aquest un país de primera, y que
qui no s'hi diverteix, es ben bé perquè no vol.

estem en tot.
NOSALTRES
Y, pera demostrarho ab un exemple tangible, desde ara

anunciem als nostres lectors que, si el tiempo lo permite, el vinent dimecres, dia 17, podran tenir el gust de presenciar un
eclipse anular de sol.
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¡Un any de llicencia!...
Això no's veu ni entre la gent més... llicenciosa!.

Segons càlculs fets pels sabis que's dediquen an aquct difícil
ram de la ciencia, l'acte comensarà ab tota puntualitat a les onze
y set minuta y acabarà a un quart d'una.
Donem aquestes indicacions perquè eclipses com el que'l dimecres ha d'efectuarse no solen veure's tots els dies. Tant es
aixís que, pera que's repeteixi l'espectacle hauran de transcorre
la friolera de vuitanta set anys. Y ¿quina es la persona honrada,
de les mils y mils que llegeixen aquestes linees, que espera rodar encara per aquf en tan llunyana fetxa?

I )i K si es festa o si no es festa
1 tal o qual dia de l'any,
tot sovint hi ha males cares
y conflictes y entrebancs.
Allà crits, aquí protestes;
discussions aquí y alià...
Y de tot aquet fandango
¿qué'n resulta al cap d avall?
Molts acords, molt socialisme,
molts reglaments y lligams,
moltes lleis reguladores,
y mútues y sindicats
que, poc a poc, impedeixen
que'ns moguem ab desembras,
acabaran mesurantnos
Ins l'aire per' respirar.

**
lAbln. Com anteriorment hem dit, la cosa serà visible pels
nostres lectors si el temps ho permet. Però, de totes maneres,
tant si fa un dia bonic com si està núvol, podem respondre'ls de
que l'eclipse no se suspendrà baix cap pretext ni excusa.
Hem parlat ab en Comas y Solà, ab en Dionfs Puig y ab en
Salvador Raurich, y tots ena han donat, respecte an aquet punt,
les seguretats més complertes.

?

passa a la Casa Gran?
QUÈ Com
aquell que no diu res, ara

se'ns comunica que'l secretari de la Corporació municipal ha demanat llicencia pera
dedicarse a estudiar no recordem què, y l'Ajuntament l'hi ha
concedida.
Però es el cas que'l permís ha de durar nada menos que un
any, y això, mírinsho com vulguin, dona a la llicencia otorgada
un caràcter singularissim.
¿Será tal volta que'l senyor Gómez del Castillo, durant aquets
dotze mesos, vol mirar si uns altres aires li proben més que'ls
de can Garlanda?...

"Mo sabem si els parisencs tenen o no tenen merescut lo que
• ^ actualment els eslà succeint ab aqueixes colles d'apatxes
que, al mitg del dia y en plena via pública, roben automòbils y
saquegen cases de banca, disparant a tort y a dret carrabines y
brownings y deixant per tot allà ont passen una lamentable qúa
de morts y ferits.
Però sigui com sigui, es indubtable que la cosa no ha pogut
sorpendre'ls gaire, doncs si es cert,
com diu l'adagi, que qui sembra, cull,
es molt natural que París culli avui tot
l'apatxisme que, ab extranya complacenci J, ve temps hà sembrant.
No fa pas molts dies que una revista alemana ahonanlshi. naturalment
—trassava ab quatre grosseres pinzellades el tremendo quadro.
«Cinquanta mil apalxes — deia—
constitueixen avui l'actualitat de París.
Se'ls troba als Camps Elíseus, als
grans bulevards... V la gent els admira. Ells han conquistat el teatre, la novela, el lirisme... Les senyores de l'aristocracia no tenen altra aspiració que
l'amor d'un pillet brut y amarat d'aiguardent...
»Les persones distingides imiten el
seu argot, canten les seves infames
cansons y donen festes aont se ballen
les seves danses selvatges...»
Descontant l'exageració que pugui
haverhi en la pintura, que'l periòdic
alemany fa potser ab massa fruïció, cal
confessar que l'artista ha visi el natural y que'l porta a la tela ab pols
bastant més segur que'l que deuen tenir els parisencs després d'haver presenciat Ics haaanyes dels Bonnot, els
Garnier y els Carrouy.
¿No demanaven apatxes?
Doncs, apatxes tenen.
Lo interessant, ara que sembla que
ja comensen a estarne tips, serà veure
còm se les arreglen pera trèuresse'ls
de sobre.

A

- -

'

L A V E U D E L PACiÉS
- S e n y o r Adrià! Fa tant temps que no plou!... ¿Que no li torn lo mateix
donar aqueixes sessions de teatre al cim del Tibidabo?...

del carrer del Vidre,
ELSperaradicals
anunciar el seu cassino, han

posat un gran lletrero vermell als balcons que donen a la Plassa Reial.
¡Malorum signum!
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/.Republicans y ab vistes a la Plassa Reial?.,.
Pera això no calia que's moguessin del costat del seu exilustre quefe.
Aquet pas dels lladonisles
es una equivocació.
Aont tindrien bejel cassino
fora al carrer d'en Lladó.

O

r \ E cà'l Plata-y-Oro.
'-'
Fa alguns dies, l'Associació de «La Creu Ro|a» va editar
un llibre de vers y prosa, pensamientos de varones ilustres.
El volum, que conté originals de l'Elisa Casas, del bisbe
Jaumet, de l'Oteiza y d"en Xenius, se titula Oro y Plata.
Però es el titul, precisament, lo que no ha deixat gens contents als colaboradors, quins no paren de preguntarse:
— ¿Oro y plata?... ¿qui hi haurà posat el oro?... ¿qui hi haurà
posat la plata?...—
¡Ja ha fet be en Sañudo Autran de no volguerhi posar el seu
granet de sorra!

í A Veu diu que'ls catalans de Buenos Aires han escrit an en
L ' Cambó dientli que estan completament identificats ab la
seva política.
Y, seguidament, copia la missiva que ve firmada per dèu
senyors.
Comentari telegràfic:
—¿Déu senyors?... ¡Sí que n'hi han pocs, de catalans, a Buenos Aires!—

T LEGIM en la crònica passional d'un diari:
«Ildefonso Cortés Pérez regresó hace unos días para casarse con su on/z^ua novia, Mariana Abellán, bellísima joven
de quince años...»
¡Endavant les atxesl...
¿No tenia més que quinze anys y ja era Vantigua novia de
l'lldefonso?
Dones ¿a quina edat va comensar el nuviatge aquesta celestial criatura?
¿Al sortir del període de la lactancia?

a punt el gibrell d'aigua^
QUE ja tenen
o be un vidre fumat,

pera observar les fases de Veclipèe
de la setmana entrant?
El qui no ho tingui a punt, doncs, que's prepari,
que un eclipse de sol, com aquest any,
cap dels vivents hem de tornarlo a veure
y, aquesta ganga, s'ha d'aprofitar.
Un espectacle culte y econòmic,
recreatiu, enlluernadO y moral,
que'l poden veure fins ÍJS criatures,
es cosa bon xic més interessant
que les cartes del cèlebre herbolari
y els óssos del carrer dels Jocs Florals.
;Ja ho saben: el dimecres, al mitg-dia,
tothom cap al terrat!

La polèmica, com se veii per la mostra, resulta altament graciosa, y ara que la novela de la secuestradora ja comensava a
cansar, ha vingut com l'anell al dit pera amenisar un xic la vida
barcelonina.

A n motiu d'haverse inaugurat a París la XV^a Exposició dels
^ Humoristes, vaig preguntar a l'amic Picarol, l'altre dia:
—¿Cóm ho teniu, aquí, això de la progectada Exposició dels
Caricaturister?—
El ninotaire, per tota resposta, va alsar les espatlles.
¡Quina diferencia de París a Barcelona!
Allí, la quintaessencia de la broma se la prenen en serio, y
aquf la quintaessencia de la formalitat ens la prenem de broma.

C'N unes excavacions fetes pels voltants de Tarragona ha sigut
"-' descoberta una Venus A/rodila que se suposa es de l'època
greco-romana.
¡Una Venus!
¡Y Afrodita!
Apa, don Dalmacio..., ¿qué fan, parats, els seus esbirros?

A B motiu dels incidents tramviaris del dijous sant, la policia va
detenir a quaranta tres escandalosos que resultaren ésser
carlistes dels reconsagrats.
¿Quaranta tres?
¡Be n'hi han prous de carlins a Barcelona!...

O
d'anuncis d'un diari local:
D B la secció
Retratos para cementerio.
Duración eterna.

¡Magnifid... Però, entenemnos:
¿no són pas, com molts records
que al mateix ús se destinen,
eterns solament de nom?

O
T A taronja ja no suqueja.
^
El procés de la cèlebre secuestradora sembla que s'ha
anat estroncant, en lo que toca a descobriments sensacionals.
No es extrany.
Els óssos han quedat tan pelats que ja'ls chicos no's veuen
ab cor d'escurarne ni un.
nostres forners estan entusiasmats ab els
E LSr«Exposició
del Pa» que s'ha d'inaugurar

preparatius de
pròximament a

Barcelona.
Diuen que VExposició del Pa serà un gran exit.
Ho crec.
Però més concorreguda seria una-Exposició de la Gana.

O
quina batussa s'ha armat
H ANE l vist
Progreso?

entre E l Intransigente y

iVaia uns piropos de tirarse entre cap y coll els que ahir
eren entranyables amics y companys de quadrilla!
L'Aladern diu ab totes les lletres que si ell s'ha separat del
diari d'en Lerroux es perquè la gent que rodeja avui al caudillo
es això, y allò y lo altre, en l'inteligencia de que tant lo altre,
com allò, com això, són tot coses molt lletges y poc honroses.
Però ve el E l Progreso y li contesta que això es mentida,
y que si efectivament se n'ha anat del diari es pura y simplemente perquè l'Aladern aspirava a ser regidor y el caudillo no
volgué complaure'l.

carrer d'en Botella
A vís lleal.—De\
que'n fugin, els menors;

que es molt fàcil corrompre una donzella
allà ont fins se corrompen inspectors.

Anton/ López, editor — fíamhla del Mltg, mim. SO
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COLECCIÓN DIAMANTE
Tomo 114

POESIAS
Edición especial de 50 ejemplares en papel de hilo. Ptas. 5
Van publicados de asta colección los tomos siguientes:
1. R. da Oimpotmor. Doloru, 1.*
•erlo.
— Doloru, 2.* «erie.
— Bumormdu y cantare*.
— PequoAo* poemu,
«erle
— PeqneAo* poema*, 2.* Mria
— Píquefto* poema*,
«erle
— Colón, poema.
— Drama Unlrcnal, poema,
primer lomo.
— Drama Unlrenal, poema,
•ogundo tomo.
10. — Kl Uri·iiclado Torrall>a.
U . — Pooelaa y Pábnla*, l.« «erlo
12. — Pocala* y Fábula*, 2.' aerie
11. E. P4rai Eterloh. Fortuna.
14. *. L**M d* la Vaga. Rayo* de I n i
16. F. Unaciia. Hlsufendo al muerto
16. A. P4ru Nía». Loa humilde*.
17. 3. Ruada. Kl Ruaano de Ins.
18. 3. Delgado. Lluvia menuda.
19. 0. Fronlaura. Gente de Madrid.
20. Mifual Halgoaa. Un Tlaje á lo*
iu fiemo*.
21. A. SAnchai Pira/. Botone* de
muestra.
22. 1. M. Halhau. iRaUpIánl
33. T. Quarraro. tírito* del alma.
24. Tomi» LuoaAo. Romance* j otro*
excesos.
28. L. Nab 0enlr*r«i. Palabra* y
ploma*.
26. R. 3apúl>ada. Rol v Sombra.
27. J Upar Bli.a. MlRaJs*.
28. F. W jr Marfail. Trabajo* aoelto*
28. t . F*rdo Bazán. Arco Irla, coentot.
30. E. Rodrl|uw Sella. La mojer, el
hombre y el amor.
31. M. Maioiaa (Ooriuaio) |Aleluya*
flnaal

E. P*rdo Barin. I'or la Eapnfta 80 J . Zahonaro. ('uentorlllo* al
alto
plntonaca (viaje*).
I A. Florea. Doce españole* de 81, L. Tabosd*. ('olecolftn de tipo*.
) brocha gorda.
62. Baaumarohala, Kl Barltero de
Joi* Ealramara. PAbula*.
Bsrtlla.
E. Pardo Barán. KoTelas corta* 63, An|al R. Chavoa. t'ueoto* de vaE. Farnándar Vaamonda. Cuento*
ria* Cpoca*.
amoroso*.
64. Alfonao Kart- Ruarar tres pies
E. Pardo Sarán. Hombrea y mual gato.
Jorea do antafto.
68. Ftanolaoe Pl y Atauaf*. Kl Cid
J. da Burgoa ('uontoa, cantarca
l'ampeador
y cbaacarrillos.
66. Vital Ar*. Pamplluaa.
40, E. Pardo Baiin. Vida contem- 87. A- P*A* y QoAI. Rio revuelto.
porinca.
68. E. Oimar Oittlllo. Tri*tea IdlUos41. I Jacinto L*b*ll*. Novela* Intl42. I
maa.
80. Nloeláa Ealivanar C a l a n d r a cas.
Fr.« Saraiata da Mana. Cuento*
a, Tsacongados.
70. V. Blaaoo Ibiflar. A la aombra
de
la hlguera.
F. Pl t Har|*ll. DIAlogo* y ar44, ttcnlo*.
71. A. Duna*, hijo. La llama de larCamella*.
Oharlea da Barnard. La cata de
46, loa amante*.
72. J. M. Bartrinn. Venoa y proaa.
Eugenio 3ua. La Condesa de 73. F. Barado- Ku la brecha.
48 Lagarde.
74. Lula Tabeada. Nota* alegrea.
47. R. Altamira. NoTolita* y cuento* 78. Xavier da Montapln. 1 n aefiorita
Tormenta.
48, J. Lópai Valdemoro (El Oonda da
la* Nava*). La ni un Araceli
' 78. A. Zeraya. De carne y hueso.
40. R. Soriano. Por reoi mandos...
77. X. 0* Montapln. Muerto de amor
78. Oonda L*8n Tolatol. Venid á mi...
80, L. Tabead*. Perfile* cómicos.
Calderón. A pnnta de pluma.
M B. p«t*> Qaldi*. LacaaadeSha- 70. A.
k capeare.
80. Enrique Murgar- Klena
Lula
Tabood*. Riga la broma.
62. J. Orlen» Munlll*. Plfina.
81.
I», F. Salaiar. Algo do todo.
82. L. Q d* Qlnet. ¡ * Hamaritana.
Oyteno
d* Bergerac. Viaje á la
M, Mariano do Cavia. CueutOl en 83.
luna.
guerrilla.
86. Felipa Pitar y Qonrilu. Percata 84. E. Antonio Flotta. .Ilu. rfunn
minuta.
88. Ivan ToutguanefL Hamlet y Don
Quijote.
68. Franolaoo Alointar*. Córdoba.
87. Joaquín Dloanta. Coaaa mía*.
86. A. Paatana (Oal·l). (hientoa
Angel
Quarta. Al sol.
60. López Silva. De rompe y rasga.
87.
60. Antonio Zeraya. Inatantinea*.
88. T. Ooatetawafey. Alma Infantil

80. E. da Amlola. Aire y Lus,
90. L. Carda de Qlnet. Vslcutlns
91. E. dsAislol*. Mancha* de color
92. VolUIr*. Zadlg y Mlcromega*.
93. M. Ugarta. Mn|cre» de Pan».
94 I
^ | Obra* menore* de Cervantea.
88. J . P i t u Zúfllg*. Chapucería*.
97. VolUlt*. t-éndido.
98. Qcath*. La* amargura* del Joven Werther.
99. J. Ben»v*nt*. Teatro rápido.
100. Novela* pirareara*. ijiaarlllo
de Torme* y Rlncoiicte y CorUdlllo.
101. J León Pagano. La balada de
lo* *ueAo*.
103. A. Que-r» Polvo del camino.
103 Camilo Oaatallo Btanoo. Maria
104 Qrscls Dalsdds. Cnonto* de la
Cordoña.
105. Antología taurina
108. Manual Carretero. La eapuma
de Venu*.
107. Fadarloo Rahola. Loa ingleaea
Tlato* por an latino.
108 Efa d* Qualroz. La nodrisa.
109. A. de Oh.mino. Pedro Schlémlhl ó el hombro que ha perdido su lómbra110. M. 8*tml*nlo Asi
111- Follp* Trigo. A todo honor.
112. Manual ligarte. Los estudiantoa de París.
118. Fray Lula d* León La perfecta
casada.
114. Jorge Msnrlqus. Poasla*.

PRECIO DB CADA TOMO:
DOS REALES

EDICIONS POPULARS D'EN SANTIAGO RUSIÑOL
-A.oal>n, de sortir-

E L PINTOR D E MIRACLES

Preu: UNA PESSETA

-A.viat sortirà

L A VERGE DEL M A R
*_J¡5TA"

- Tothom qui vulmii adquirir qualsevol de dites obres, remetent Timport en lliuranses del Qirp Mtituti o be en sellos de franqueig ai editor
cerVm'% P."' R"ml'la del MitR, àS Barcelona, la r e b r à a volta de correu, tranca de ports. No responem d extravias si no s remet, ademés, un ral pera
"'icat. A i s corresponsals se Is otorguen rebaixes.
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L'OÜSESSIU DEL DIA

¿Nn t'hnn íecueslrol mnl « tu, Qucrxn? ..
-iUil... Un remat de vegades. Perft mai m'he deixat posar «I» diaris.
-Ben fet. E l crèdit d'una no hl guanya rea ab aquestes publicitats dc la prempsa.

