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R A F A E L QUERRA ( ( i l ' E R R l T A )
A un any.

A gis anys.

A vint anys.

A trenta anys.

A tants anys com vulguin.

rublcrt, y que han arribat a poder nostre pel mateix autorisat intermediari
que va fernos a mA la ja cèlebre quarteta.
SApIguen els llegidors xics y grans, que, quan major es l'interès de la
comedia, s'arrisca un dels personatges a fer l'apologia de determinat bando polític. E l protagonista, esperit avensat. Inteligencia formada a l'escalf
dc les noves corrents filosòfiques, replica, un cop ha termenat l'altre la seva
peroració:

Tots tenim raó
Replici IM Tribuna a l'article que en apoi del •Sindicat d'autnrs dramàtics catalana» lu setmana passada escriKuerem. Sense por de perdre, y
a jutjar per una petita descortesia que la Réplica enclou, apostaríem a que
L a Tribuna va enfadarse ab nosaltres, que, com sempre, no (érem més que
sortir en defensa de la veritat. ¡Qué hl farem!
Replicà, y no'ns desmentí l-a Tribuna, lo que proba que esliKuerem en
lo just. RatiflcA, ans bé, lo dit per nosaltres. Lo fonamental, al menos. Wueda demostrat, doncs, que'ls senyors Marinel-to, Dalmases y Campmany, slKueren earbassejals tots tres pel Comité de lectura del •Sindicat», y això'ns
basta. Respecte de si el mlquel rebut influí o no en les diatribes que al
•Sindicat» dirigí ¿a Tribuna, ull i cada hu ab la opinió que's formi. Ja hem
dit nosaltras que, en concepte nostre y en el de Iota persona imparcial, no
tenen els seus atacs, en aquet cas concret, el més insignificant valor.
Davant el mún minúscul que s'ocupa d'aquestes coses, unic que ha sentit parlar, potser, dels senyors Dalmases, Marlnel-lo y Campmany, interessava fer constar que dits senyors havien entregat obres a •Eldorado» y
que, per fas o per nefes, no'ls havien sigut admeses.
Els interessats ho confirmen al dir clar y terminantment qite en ninguna dC las obras ofrecidas por cl señor Dalmases al Sindicato... que, cuanto
a l señor Marlnel-lo... las obras que luego hubo de recoger.,. y qife en lo locante al señor Campmany - a i x ò es lo més còmic—/>or no disgustar,, a su colaborador señor Olralt... accedió a presentar un drama. Com se veu, esbombat queda lo que convenia que se sapigués. Lo que després d'alxò's diu en
la Réplica es de carácter secundari y no val la pena d'entretenirshl.
Sí, ens dol, que en l'article de L a Tribuna s'aflrmi que'ls versos de
l'obra del senyor Dalmases que diuçn;
—Llegeixi el Código l a b r a .
—So, senyor, qac'm dona febre.
—¡SI tot cl món el cclebrol
—Seran quatre mosquits d'arbre,
no sdn exactes. J a compendrà l'amic Dalmases que no disposem de la copia
de l'original, pera contradirlo. Ho assegura, y hem de crèureho, per més
que fossin ben diferentes les noticies que'n teníem.
Ab tot—y això sl que volem que'ns ho perdoni el senyor Dalmases—no
sabem estarnos de dir al públic que, segons els informes adquirits y exactes o no els versos copiats, es el drama que'l •Slndlcat· li rebutjà una d'aquelles obres encoratjadores, valentes, escrites en un moment de suprema
serenor, y que, aixis pel seu mèrit literari com per la grandiositat de la
concepció, marquen una fita en l'historia de la dramàtica.
Solzament una exagerada modestia o el dolor de veure desflorar una
joia. poden dur al senyor Dalmases a reincidir en la seva protesta y a manifestar altre cop els seus escrúpols, sl. calent de nou nosaltres en el pecat
d'indiscreció, reproduïm aqui algunes dc les imatges de que'l drama estA

—/Home, no sigui animal/
l'arlant ab gent enllelrada,
no alabi cap més vegada
a la Defensa Social.
En el mateix acte y escntlnt els orígens dc la riquesa— Cregui que la propietat
es un robo.
- ¡ E s mentida!
—LI dic que mal dc la vida
s'ha dit tan grossa vritat.
Una mica més avall, y aproposit dc les forses vives de la societat:
— E l clero y l'arlstocracla
són dos robustos puntals.
—Ja cuidará d'escombrals
la valenta democracia.
Se parla, en l'acte següent, de In tallada dels suros, y diu el senyor de
la casa:
—£ls suros, dolents y bons,
tenen empleos distints.
Enscnyansa que motiva la següent sentencia del protagonista:
—l'erà sempre, los més fins,
passegen per los salons.
%
Y aixis, fins a lo infinit, la lluita entre dos esperits, conservador y retardatarl l'un, progressiu, demoledor, l'altre. Una meravella.
Seria la nostra satisfacció la de que obtingués el senyor Dalmases, ab
el seu drama, l'cxit que desde ara li augurem, y que la mateixa sòrt capigués als seus companys Campmany y Marlnel-lo.
Perquè, realment, no s'explica que mentres en Bonavia, que té un setmanari insignificant, pot estrenar pesses mereixedores del desterro a perpetuïtat, sc vegin els senyors Marlnel-lo, Dalmases y Campmany, que al
cap d'avall disposen d'un diari, condemnats a passejar el seu aborriment
en mitg de l'indiferència general.
Tots, al món, tenim dret a la vida.
Tlnguintho en compte els mangonejadors del «Sindicat».
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El bes sobre els ulls
Com una abella el bes se posa,
se blinca l'ull com una flor;
y en l'ull tancat, tímida y closa,
bat la pupila com un cor.
Un bes als ulls... ¡Oh, còm titlla
sota l'ardor de mon besà,
tímida y closa la pupila
com un aucell dins una mà!...
El plor futur l'aroma exhala
sota ton parpre somrient;
y desficiosa com una ala
bat la pupila fondament.
A l'entorn nostre el temps s'envola
com un abisme sense fons.
Y dels teus ulls en la corola
bec el perfum de tes visions...
Y la pupila, presonera
com una alosa dins la mà,
aletejant se desespera
ab ansia ardenta de volà.
GABRIEL ALOMAR

o o o
La ditxa desser diputat
L'esser diputat a Corts no es pas un
càrrec tan honorífic, ni tan reposat, ni tan
fàcil de desempenyar, com molts s'imaginen. Abans els diputats a Corts venien
de lluny, rodejats de certa auriola aristocràtica, ab corbates y anells imposants;
tastaven l'esquena als electors, abrassaven als cacics y, un cop guanyada l'elecc'ó, se'n tornaven a la seva terra, dei-

w

xant interposada entre ells y el seu districte una valia d'admiració y de respecte
que ningú gosava traspassar sense una
necessitat molt Imperiosa. Pera obtenir un
favor d'aqueixos redemptors governamentals calia recorrer una escala d'influencies indirectes, entrevistarse ab molts personatges, pujar moltes escales, gastar
molta tinta y molts segells, y esperar
resposta, y rèbrela al cap de temps, quan
ja el plet era perdut, o quan el destí que's
pidolava era ja donat.
Ara, ab el sufragi universal, ab el cambl de costums polítiques, ab la democratisació del càrrec, el diputat es un servidor del poble. No n'hi hà prou que fassi
discursos y capitanegi revoltes; cal que
devingui una mena de Maria Auxiliadora
de tots els electors, o, si l'expressió us
sembla massa Irreverent, diguem un agent
de negocis a qui no cal retribuir.
Jo planyo als diputats que viuen en el
mateix districte que representen. A copla
de veure'ls y tractarlos se'ls pert el respecte. Tot lo que no té adob possible s'encarrega al diputat pera que ho adobi. Se
puja a casa seva, se truca, s'espera, ab
dret a impacientarse si triga massa a delxarse veure; se li fan les recomanacions
de tu a tu, sense cerimonials y gairebé ab
males paraules.
—Senyor diputat, necessito una colocació.
—¿Quin ofici teniu?
—Sé escriure, un poc de comptes y alguns mots de francès. Tingui present qu»
m'he sacrificat per l'idea.—
Y el peticionari marxa descansat, mentres l'altre, ab el carnet ple de noms de
subgectes pera colocar, pregunta, indaga,
corre, y no reb més que males raons.
—Si fos paleta, fuster o manyà, el seu
recomanat...

»» • •^

LES ENQUNIES D'EN NOEL
—Abans no hauré fet tants articles contra les corrldes, com plasses de toros hi ha a Espa"
nya.'n tinc pera ratol
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—Oh, els meus recomanats no més saben escriure, una
mica de comptes y alguns mots de francès. Ja comprenc
que de gent d'aqueixa mena en sobra per tot arreu; dispensi.—
Après venen aquells que han comès algun mancament.
Esmersen el temps en un gran preàmbul pera justificarse.
—Veurà: jo soc músic del «Liceo»; en la meva joventut
havia estudiat per apotecari y feia pràctiques en una farmacia.—
E l diputat procura retenir ben bé això, que deu ésser de
gran importancia: Un músic del «Liceo», que feia pràctiques
de farmacia... Endavant.
—Doncs, sí, senyor; me pensava heretar d'una meva tia,
però ella, per rareses de vella, ho va deixar tot a un meu
cosí, molt hipòcrita, que figura en el Comitè de defensa social.
-Ja.E l diputat comensa a malfiarse de que tots aqueta
detalls no siguin més que pura digressió; no obstant, va repetint, mentalment: Un músic del «Liceo», practicant de farmacia, desheretat... ¿Qué diable voldrà demanarte aqueix
home?
— E l cas es—continúa el músic—que jo soc excessivament
aficionat als perfums, tots me plauen, y, com ja he dit que
posseeixo nocions de química y la tia'm va desheretar, fabrico algunes essències pera'l meu ús, no més que pera'l meu
ús. Ara ¿qué'n té que fer ningú que an a mi m'agradi flairar
bé? No obstant, he sigut delatat. L'altre dia's practicà un
registre a casa meva, incaatantse d'una seixantena d'ampolles d'extracte de flor de taronger y d'altres flors considerades com a medicamentoses, y se m'ha acusat d'exercir de
curandero. Y multa tot seguit, naturalment. ¡Salvim, senyor
diputat!—
Y com que aquell subgecte declara perteneixer al partit, el
diputat va a veure al governador y recomensa pel seu compte l'historia del músic del «Liceo», practicant de farmacia,
desheretat, que li agrada perfumarse y que en un registre
domicilian li han sigut intervingudes no més que seixanta
ampolles d'extracte de flor de taronger y altres flors mal
considerades com a medecinals.
Sovint són comissions les que van a trobar al diputat.
Generalment demanen que'l diputat intercedeixi per àlgun
company de causa que roman a la presó. El company de
causa a vegades es un bona pessa que n'ha fet alguna de
crespa, que ha matat al sogre o ha fugit distretament ab els
diners d'alguna caixa mal tancada. Cal torcer l'acció de la
justicia, y al diputat, que es un home recte, li repugna això;
mes els altres obgecten que's tracta del conserge d'un centre
adherit a la seva política y si's deixa indefens a un home de
tal representació, el descrèdit de la idea es imminent.
El diputat també reb cartes. Cartes d'inconeguts que, no
sabent a qui dirigirse pera tenir noticies sobre qualsevol assumpte, se dirigeixen an ell, perquè un sobre que dugui estampades les paraules Diputado á Cortes infundeix cert
respecte al carter y no's perd tan fàcilment. En les tals missives se li demanen informes, se li consulten incidents jurídics,
casos de conciencia, qüestions d'ètica familiar; se li pregunta pel preu dels grans, de la fruita, de la verdura y l'estat
de la cullita. Algunes d'aqueixes coses les pot resoldre la

criada del diputat, tot anant a la plassa. |Però mediteu lo que
li cal pera respondre satisfactòriament a les altres!

•%
Pobre del diputat que resideix al seu districte. Després
d'interessarse per lo que afecta a tots els ajuntaments de
l'entorn, de desempresonar a tots els empresonats a la presó
del partit, de fallar totes les discòrdies, de donar feina a tots
els que vaguen, de fer condonar les multes a tots els multats, de protegir a tots els comerciants, de presidir totes les
reunions, d'assistir a totes les festes, de conferenciar ab tots
els buròcrates, d'atendre a totes les etiquetes y respondre
a totes les solicituts, encara li resta fer almoines y comprar
obgectes d'art pera'ls Jocs florals.
Y no som pas allà ont anem que, après d'havèrloshi llevat
l'immunitat parlamentaria, no'ls hi vingui algun periodista ab
la següent proposició:
—Senyor diputat, jo soc un escriptor de mala ploma.
Acabo d'injuriar y calumniar al bisbe. Si's tractés d'alguns
mesos de desterro els sofriria jo, però segurament me demanaran presiri; ¿vol ferme'l favor de sortirna responsable
vostè? No oblidi que soc un incondicional defensor de la
seva gestió y que l'estimo y el venero com a polític y com
a ciutadà.
P. BERTRANA

Deixat de la mà de Déu
Ho està en Batlle, d'£7 Diluvio. Y que ja se'l pot avisar
y predicar en tots els tons. E s inútil. Ell, tan tossut y tan
obtús, com sempre. E s de la mena dels incorretgibles.
En Batlle anà, dissabte, a veure E l alcázar de las perlas. Res tan senzill, pera un periodista (?), com l'agafar un
pase y encaminarse al teatre. Per això anà en Batlle al
«Novedades». Sols que, en comptes de guardarse l'impresió
que'l drama li produís, caigué en la falta greu d'agafar la
ploma y dimos el seu parer desde'l diari.
Ni mai que ho hagués fet. Perquè les equivocacions, les
ficades de peu, les çrrades y els conceptes incomprensibles,
hi són a dotzenes en la crítica d'en Batlle.
Entre altres coses, parla, l'home, del publico congregado a l (?) teatro; del jiligranado ( ? ? ) verso d'en Villaespesa; de la urdimbre ( ? ? ? ) de l a acción teatral, y no sabem de quantes burrades, suficients a acreditarlo de tonto
de solemnitat, si per desgracia seva no ho estés.
Diu, encara, que la construcción vulgarísima del drama
slgué causa de que, de la Guerrero per avall, caminessin els
actors completamente descentrados y desorientados durante toda la obra.
Prou. Renuncio a esbrinar quina relació pot existir entre
la construcció, bona o dolenta, d'una comedía y la labor
eminentment subgectiva dels actors.
Que al treball escrit per en Batlle, obtant a la plassa
d'auxiliar o ajudant tècnic de Museus, s'hi afegeixi la critica
á'El alcázar de las perlas.
Lleglntia, vindrà el tribunal en coneixement de còm, ab
tot y haver fet tants anys de barber, no va poguer, el pobre, passar dels de quinze cèntims.
X.
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Seguro de vida
—¿Es aquí que asseguren l'existència de les persones?
—Aquí mateix. ¿Ha de ser pera vostè el seguro?
—Efectivament.
—¿Com el desitjaria?... Perquè de seguros, com de tol,
n ni ha de moltes menes.
—Jo voldria una cosa aue no'm sortís massa cara.
—Això depèn d'una in initat de circumstancies aue es
necessari puntualisar ben bé. En aquets contractes hi ha una
P'oporció infalible: a major probabilitat de mort, major pri•"a a pagar.
—Ja entenc.
—Si, verbi gracia, nosaltres sapiguessím que vostè ha
ae morirse demà, el seguro li costaria una quantitat bàrbara.
— Y , al revés, si creguessin que no m'haig de morir mal...
—Li asseguraríem la vida per una friolera.
— E l mal es que aquestes coses mai poden saberse per
endavant.
""Saberse del cert, no; però hi ha una taula de probabilats que'ns serveix de gula en els nostres càlculs. Ja veura. comensem. Vostè ¿en quin barri viu?
¿per ouè m'ho pregunta?
/«.i "erquè hi ha barris sans y barris que són l'antessaia
^el cementiri.
SPOKT
-_M'8c 8 'a P'assa de Letamendi.
No es mal punt. ¿Vosté surt sovint de casa?

IIKilENIC
- D i n e n que aquet joc contribueix moll al desenrotllo. . V ea veritat. Per lo menos a ml m'ha desenrotllat d'un modo extraordinari la paciencia.
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—Diàriament y varies vegades.
—Huml... Això li encarirà la prima. Els carrers, avui.
són molt perillosos. Un cavall desbocat, una motocicleta disparada, un automòbil sense fre...
—Tranquilisis; acostumo anar molt en tramvia.
—¿Sol anarhi dret o sentat?
—Sempre dret y a la plataforma devantera.
—¡Malo!... E s el lloc aont, en cas de topar ab un altre
veícol, se pot rebre més fàcilment... ¿Quines són les seves
diversions preferides?
—Els cines.
—¡Ai la mare!... ¿Y acostuma freqüentar...
— E l Diorama...
—jjesús!
— Y la Sala Mercè...
—¡Ave Maria puríssima!... ¿Y aont més sol anar?...
—Alguna que altra vegada, als toros.
—¡Horror!...
—Oh!... Però no's pensi que baixi a la plassa. Me quedo
prudentment al tendido.
—¿Molt amunt o molt avall?
—Tan a prop de la barrera com puc.
—¡Magnific!... Lo qual vol dir que qualsevol dia II saltarà una banderilla al ull o se li clavarà al pit una espasa que'l
toro, sacudintse, farà volar pels aires... Tot això representa un aument considerable en la prima que haurà de pagar...
¿Vosté fuma?
—Mil gràcies.
—No; si no l'hi dic pas pera convidarlo. E s que necessito
saber tots els perills a que vostè està exposat.

—Doncs, sí, senyor, fumo.
—¡Sí que està frese!... Ademés, ¿té per costum anar al
camp?
—Ab molta freqüència.
—Alsa!... Y ab tants aviadors que ara roden per aqui y
que a lo millor, volant, poden càureli a sobre!... Caret li
costarà el seguro, senyor meu.
—Prou que vaig reparantho.
— Y encara no hem acabat. ¿Vosté sol assistir als mitings
polítics?
—Sí, senyor: soc periodista.
—¡Ai, ai, ai!... ¿Es dir que comet l'imprudència d'escriure en un diari?
- E n E l Crit de la Veritat.
—¿Y de quina secció's cuida, vostè?
—De la dels assumptes municipals.
—¡Ahí... Aixís, pleguem. Ens es absolutament impossible
assegurarli la vida.
MATÍAS BONAFÓ

O O O
MUN1C1PALESCA
La ponencia encarregada de dictaminar sobre l'acert o la
desgracia que presidí l'acord municipal del 11 de Desembre
de 1 any passat y que fa referencia a l'allargament del pías
de la reversió dels tramvies, ha fet publiques les seves conclusions, que, ab perfecta unanimitat de parer, firmen persones tan honorables y autorlsades com ho són els senyors
Ildefons Suñol, Jaume Carner, Conrad Roure, Albert Bastardas, Francisco Layret y Pere Corominas.
S'espera un volum que contindrà la Memoria que ha de
precedir a les conclusions. Asseguren els quins la coneixen
que en el document se demostra, com dos y dos fan quatre,
lo perjudicial de la lessió aue als interessos municipals s'inferí al pendre l'aludit acord.
Sentim que la manca d'espai ens privi de publicar les
conclusions, que, per altra part, coneixerà el llegidor de sobres, popularisades, com ho han sigut, per una part de la
prempsa diaria.
El Tramvia haurà fet, aquet cop, una nova víctima: el
regidor Marial, a qui ni Cristo treu de sota les rodes.
Política y moralment pot dírsell: «Déu t'hagi ben perdonat».
JUST

ARISTOCRACIA TORERA

ÀNIMES P U R E S
—S'aeoita el teu tant, Juanita... A veure si't
recordaràs de mi.
-SI, home... Vaja.'t regalaré una aufábrega y
faré allA del ou pensant ab tu.

Barcelona, ab tot y la magnificencia de la seva arquitectura,,
té molts aspectes de població rural. Com la majoria de poblats
y viles de tercer orde que tenen dos cafès, el «Cafè de Dalt» y
el «Cafè de Baix», y dues colles, la Colla dels satos y la Colla
dels narisses, tenim aquí dos casineta aristocràtics, el «Círculo
del Liceo» y el «Círculo Ecuestre», que viuen a mata-degolla y
s'estan fent una competencia encarnissada, a tall de botigueret
de barri.
Ara mateix s'han fet palpables les rivalitats dels dos centres.
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AVIACIÓ A P L I C A D A A I . E S C I R C U M S T A N C I E S
- E p ! . . . guardia!... Digui al Governador que ai vol alguna co.a que pugi.

"or y nata de la gent adinerada, ab motiu d'unea funcions de beneficencia. Els del «Liceo» varen organisar y celebrar una sor•'ia al Tibi. Els de IVEcuestre» varen iniciar y portar a terme
una corrida de toros, assessorada pel veterà Guerrila. Y ara,
en el casinet de dalt, tot són payas, y en el de baix tot envegeos, perquè els de dalt han guanyat quatre mil duros ab els bous
> els de baix han saldat ab dèficit la festa del Tibidabo; perquè
•'èxit acompanya a la colla dels xalos y la desgracia persegueix
8 la colla dels narisses.
Però l'exit gros. l'exit espeterrant, ha sigut pel torero, per
^acreditado coloso Guerra, com s'ha dit en lletres de motilo,
^ot y ser el Guerra un home bastant mut, ell ha estat aquets
'"es la «cabeza parlante», el monstre, la «fiera corrupia», l'atracció més sugestiva de forasters y indígenes. S'ha vist constantment festejat per la Banca y la Borsa barcelonines, ha tingut
funcions d'honor y honor de funcions, y ha presidit un sopar
d'aristòcrates, y s'ha vist retratat entre dames d'alta alcurnia.
Que, com una corle de amor, el voltaven sis per banda.
Els nostres senyors s'han desfet en atencions y obsequis ai
Querrá, a don Rafael Guerra (Guerrita), prototipo del flamenquisme y quintaessencia del ceceo.
Y es que'l Guerra, ahir eminent matador de «miures» y avui
'lustre ganader, ademés de ganader y torero es home de molts
diners y propietari de moltes hisendes. En té tants de diners
lue, un dia que se sentís generós, fora capas ell sol de saldar
"rts els comptes que, alguns que se Ics donen de grans senyors,
•enen pendents ab els criats de certs circols de gent d'upa.
Si el Guerra, ab lot y el seu art gloriós y tota la seva fama
•orera, fos pobre com una rata... ¡romansos s'haurien recordat
d ell els nostres aristòcrates!

A bofetada per xisto
L'altra nit, per les Rambles, corria de boca en boca un
«colmo», bastant dolent, per cert:
t—¿Quin es el «colmo» del formulisme, pera un bon pegador?
—Exigir el rebut a un que reb una tanda de bofetades.—»
Això's deia ab motiu de saberse que, en el saló de descans del teatre de Novetats, en Pau Turull, jove lluit dels
de la dreta, indignat per un xisto publicat en un setmanari
ilustrat, s'havia atrevit ab les galtes botifleres del minúscul
Moraguetes, proclamat avui rei dels ingenis catalans.
Però... ¡filis meus! Al cap d'una hora d'aquell xisto ja'n
corria un altre de tan fusellable com el primer:
i «—¿En què's diferencia un misto, d'en Moraguetes?—
deien.
— E n que un misto, si bufes, s'apaga, y en Moraguetes,
si bufes... se'n sent.—»
Y això's deia perquè, als pocs moments de Patentat de Novetats, la mateixa víctima rebia en plena Rambla de
Canaletes les ires d'un tal Echauz, reporter de salons aristocràtics, enfadat
igualment per un xisto atribuït al consagrat «Geni del Calembour».
Sentim vivament lo ocorregut a
l'inofensiu y apallissat company de broma setmanal y fem vots pera que acabi
d'un cop la r a z z i a peguissera que'l persegueix.
En Moraguetes hauria de saber que
això es un poblet, un poblet una mica
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E l . homes.Hucell, que prenen part er. el Mitin* d'aviacló

L ' E S Q U E L L A D E LA TORRATXA
més gran que Gratallops, però'; poblet, al fi. Que en aquet
Al cap de daes hores ve l'escratini. E l s senyors de l a
país l'ingeni no's pot encarrilar per les vies de les xafarde- taala's bellagaen; el senyor dret trea les paperetes, les
ries y els potins sicaliptics, sense correr el perill de mudar
compta, y Valtre les apanta; no se sent més qae un mateix
el dentat cada vuit dies. Aquí tots ens coneixem massa y,
quan se congrien tempestes de cops-de-puny, moltes vega- nom, el del bon pintor passat de moda. E l fotògraf f a el
cliaé; tots els votants han anat venint, y després de sudes no se sab qui pegarà, però quasi sempre pot assegurarse
qui ha de rebre. Aquí, a Barcelona, quan dieu públicament
mar la llista declara el senyor president qae l a medalla
que «Fulano té el nas llarg», Sutano, que es el seu amic, d'honor del mestre ha eixit per unanimitat...
s hi fa un panxó de riure y us agraeix la rialla que li heu
Tothom aplaadeij, com volgaent dir: « Te consagrem
proporcionat; però l'endemà direu de Sutano que «porta
y
no'n
parlem més»; tothom aplaudeix els quadros, perl'elastic penjant» y aquet se us enfutismarà de mala manera,
mentres el Fulano ü'ahir s'esqueixarà de satisfacció.
què'l mestre no hi es present; el mestre es moll vell
Que li serveixi d'experiència a l'amic Moragues. No tot y una emoció massa forta, cansat de tants anys de lluisón glories això de fer pessigolles als barcelonins.
ta, (Tesperanses, de desenganys, l i podria costar la
—¿Qué t'ha fet en Turull?—li preguntaven.
vida.
—Calla, home. M'ha tunlurullat d'una manera que m'ha
E l mestre no hi es, però hi hà el seu fill, allí, a la porfet perdre el món de vista.
— Y l'Echauz, ¿qué't deia, mentres te les acanava?
ta de l a s a l a , tremolós y ab els alls plorosos, y un darre—Que està enfadat per una broma del Papila.
r a Valtre, a l p a s s a r , l i estrenyen l a mà, silenciosos, y ell
— Y tu, ¿qué li has dit?
—Jo II he dit: «¡Hombre, Echauz, Echauz... echa uzlé els contesta, y passen tots, y aquell seguici d'homenatge té quelcom de adea an el seu pare, quelcom de funedemasiadas!»—
r a l artistic: el remerciament gloriós de l a gloria que
Y tenia raó el princep deis colmos.
En un dia, dos, es massa «colmo» pera un sol ingeni.
arriba cansada.
PLAF

¡llLA GLORIA!!!
E n ana de les sales de rExposició de Belles Aris hi
han posat ana laala negra ab una arna de vidre a l milg.
Cinc o s i s senyors seaen, serios, a Fentorn. Un altre
apanta. Un de dret recali paperetes, qae donen els qae
van arribant, y les lira dintre d'aqaella arna. Tothom
calla. Tothom medita. H i hà un fotògraf qae s'espera
Pera treare an clixé de Vade.
iSe vota la medalla d honor!
E n ana altra s a l a , davant dels qaadros del mestre,
ans qaadros negrosos, correctes, ben dibaijats, però
ob ana patina oliosa com s i el temps els anés ¡ a corcant,
abans d'entrar, ab la papereta del vot, se senten converses:
•—Y ha estat an bon pintor.
— E l mestre de molts.
— E s pintara qae ha passat de moda, però (Tan home
respectable.
~ A b més motia se l'ha de votar, perqaè no ha tingat
Proa sòrt pels seas g r a n s mèrits.
~ E I qae té mèrit no'n té mai de sòrt.
— S i no hi hà respecte pera'ls mestres, ¿qain eiemple
hi hà pera'ls deixebles?
— Y e s vell... y hem tardat.
—Per això el voto.
-Yjo...
— Y j o també.
Yan darrera l'altre, entren, saladen, voten y esperen.

A fóra el iovent discateii s i han donat més o menos
medalles, y s i les han donat en justicia, y discuteú a
crits, ab foc, ab enlluernament, ab els alls encesos de
llum, ab l a claror dels vint anys. Tots discuteixen y no
s'entenen. Tots voldrien arribar a ésser votats, com el
d'allí dintre, com aquell mestre venerable dels quadros
tristos y negrosos, y no veuen qae, pera arribarhi, hnn
de perdre lo qae val més: han de perdre la joventut, y
Fesperansa, y l'entusiasme; no veuen, els pobres, qae la
gloria sempre arriba una mica tard; qae quan premien
un corredor an els jocs olímpics de Fart, j a es un corredor que và ab crosses; que quan premien la Frinee an
el torneig de la pintura, j a ' s té de pintar les arrugues,
y qne'l llorer es una mena d'arbre que sols f a ombra en
els cementiris.

S i el Faust hagués tingut medalles, ¡que depressa les
hauria donat pera pogaer anar a cridar ab els de f ó r a !
XARAU
Madrid, Juny 1913.

»APERAÏ^
POESÍAS, ç a Jorge Manrique.—YLs el volum 114 de l'acreditada biblioteca «Colección Diamante», que edita la casa López.
Per primer cop se publiquen a Espanya, curosament agrupades
y ben complertes, les iiermoses poesies d'en Manriaue. Entre
les coplas cèlebres del privilegiat escriptor, que flor en el sigle xv, s'hi compten la popular Elegia á la muerte de mi padre y un grapat d'epigrames y poesies curtes de caràcter humorístic y satíric. Tant per la forma, més que personal, única,
com pel seu fons original, atrevit y substanciós, les composicions del poeta-fllosop Jordi Manrique mereixen el lloc^d'honor
en totes les llibreries.
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De la citada obra se n'han fet dues edicions: una de carácter
opular, que's ven a dos rals, y una en paper de fii, destinada ais
ibiiofils y persones de gust y de cabals, que'n fan pagar cinc
pessetetes.

E

NOVELES Y POEMES, per Geroni Zanné.—Vna dotzena d'articles, contes literaris ben observats, que's distingeixen pel seu
realisme y per la seva forma fácil y pintoresca, constitueixen
aquet llibret simpàtic, obra del conegut escriptor poeta Geroni
Zanné. Es el volum 126 de la «Biblioteca Popular», que edita la
casa «L'Avenç».
ALMANAQUE DE LA INQUISICIÓN.—Publicat perla «Biblioteca
d'E¡ Motín» y redactat per en Nakens y en Pey-Ordeix. Conté
una infinitat de documents histories, y adornen el text unes
quantes làmines.
L'ESTIURT DE SANT MARTÍ. Idili dramàtic, original d'Apeles
Mestres. —Fou estrenat en el «Teatre de Catalunya» per la companyia del •'Sindicat d'autors». En son dia y en secció especial
donàrem compte de l'exit obtingut.
LES SET PRINCESES. SOR BEATRiu.-Duea obres mestres del
celebrat autor de LIntrusa. Maurici Mffiterlinck. De la seva
teatralitat no podem jutjarne; literàriament, podem assegurar
que són dos veritables joiells. La traducció es d'en J . Massó
Ventós.
Primer Congreso Periodístico fjpfl/Jo/.—Reglament, bases
temes d'aqueix Congrés. Follet editat per l'«Asociaci6n de la
rensa», de Cádiz.
La Lliga del Bon Mot y la Prempsa.—Conferencia d'Ivon
L'Escop, llegida en ('«Academia catòlica» de Sabadell.

El poeta que aixís sent y diu pot ben riure's de les capelletes,
les sectes y les modes.
Una sincera felicitació al senyor Ayné.
Exposició d'Art.-Cataieg de l'Exposició Artística inaugurada en la capital de Lleida en cl present mes de Maig de 1012.
SEPT SCIENCIES

O O O
¿Ont són els calés?

Tothom sab que'ls redactors de L a Tribuna tenen l'encarrec
de fer un diari manso, comedit, respectuós ab les persones y les
coses, d'una serietat y una rigidesa encarcarades. L a Tribuna,
de creure lo que repeteixen a cada moment alguns dels que l'escriuen, té d'esser un diari totalment amor/o.
—¡Penseu en L a Vanguardia!—diuen els propietaris, quan
parlen ab els redactors.
El personal ha procurat emmotllarse an aquet criteri dels que
paguen. L a Tribuna havia sigut, fins ara, un dels pocs diaris
dels quals no'n tenia el públic res que dir...
Diem fins ara, perquè, de seguir les coses com van y de no
L'Avi Xena. Monòleg, per Apeles Mestres—Els que cone- pèndrehi cartes la propietat, no sabem aont L a Tribuna arribauin els famosos Poemes de Mar, del mateix autor, recordaran
rà. Han sigut alguns els diaris que han probat de ficarse ab L a
en segur ab goig el tipo pintoresc de L'Avi Xena.
Tribuna, sense que arribés aquesta a perdre la seva equanimiBarceloneta. - Follet en que la Junta de veins d'aqueixa batat. En Gacetilla, d'El Liberal, arribà y tot a dlrli «cul d'olla»,
rriada exposa les seves queixes y súpliques davant del Governador de la provincia. Passen d'un centenar les queixes, y totes sense lograr que s'enfadés.
elles ens semblen raonables y justes. Després de llegir aquet
Doncs bé: lo que no havia pogut ningú ho ha conseguit el
follet, el nostre Sanxo trobarà que s'ha de modificar aquell ditxo ditxós Sindicat d'autors dramàtics catalans, que ara mateix
«Pides más que un catalán», per aquest altre: «Pides más que un ens donarà més feina y més que parlar a tots que setze. Al Sinvecino de la Barceloneta».
dicat correspon la gloria d'haver fet perdre als homes de L a
II Teatro llastrato. —Revista de teatrea que's publica a Milán. Hem rebut el número Vi, corresponent a la segona quinzena Tribuna la serietat, la calma y estem pera dir que potser fins
de Mars. Conté, entre altres gravats interessants, una hermosa l'enteniment.
fotografia de la Xirgu én Salomé.
Després de l'arrambatge contra la seva actuació, s'ha arrenBoletín de la Sociedad Astronómica de Barcelona.-Hem cat en Daimases ab un article ple de despit, que sols an ell perrebut el número 19, corresponent al mes d'Abril. Conté interessonalment perjudica y en el qual s'atreveix a cridar al Sindicat
sants observacions sobre el darrer eclipse de Sol, E l jubileo de a comptes, comminantlo a que expliqui còm ha invertit els diFlammarión, per S. Raurich, y el plan complert de I Exposició ners. Se titula l'article Cuestión de delicadeza, se tracta en ell
General d'Estudis Llunars que I Astronómica celebra en aquesta
d'interessos y va firmat per en Daimases... ¡Oh, poder de les
Universitat.
carbasses!
FULLES ESCAMPADES. — Llibre de versos, per / . Ayné Rabell.
En el mateix article se tracta despectivament ais teatres del
—En un elegant volum de més de duescentes planes ha aplegat
el poeta Ayné Rabell, antic colaborador nostre, les seves millors Paralel que, ab tot y anunciar, han comès la falta de no admècomposicions, moltes d'elles premiades en diferents certàmens treli les obres... ¡Diguin si no s'ha perdut la serenitat!
literaris de Catalunya. Al primer cop d'ull se descobreix que
Perquè, amics, tindran els directors del Sindicat tants defecl'autor no es de la fornada modernista, y que ni en la forma,
sempre clàssica y correcta, ni en el fons, sempre clar y conefs, tes y tan grossos com vostès vulguin. Alguns, els principals, els
ha volgut evolucionar, no deixantse sugestionar pels mirellets
hem enumerat primer que ningú en aquestes planes. Però d'això
de la moda parnasiana. Deixeble admirador d'en Pelai Briz, d'en a, més o menos encobertament, suposarlos malversadora...
Balaguer y d'en Pitarra, ha seguit les petjades d'aquets mestres,
Diu en Daimases, pera acabar: ...estos señores—vo\ dir els
tocant ab molt d'acert la nota patriòtica floralesca; y, contemporani dels Matheu, Apeles Mestres, Maragall, Guimerà, etz., emidel Sindicat—no van a lardar cuarenta y ocho horas en dar
nents conreuadors de la poesia íntima, ha format dignament en
explicaciones.
el seu gloriós exèrcit.
|Y què han de tardar!
L'Ayné Rabell es, v no creiem que vagi errat d'osques, dels
En menos temps comptà ell lo que, per no haverli volgut les
que creuen que pera I eterna y veritable poesia no hi valen moobres,
deixà d'embutxacarse.
des, ni sectes, ni capelletes, y que, pera dir grans coses en tò
senzill, serveix a meravella la forma eminentment popular.
NASTÍS
Vegis un petit botó de mostra:

Í

f

L'hora misteriosa
enlaira l'esperit
en la dolsor somniosa
que presideix la nit.

Quan l'hora misteriosa
retorna, al lerse nit,
cn la dolsor somniosa
s'aclofa l'esperit.

Platcèvol se deizondn
ab el nou dia el cor;
l'ona de Sol l'inonda
y el bressa el bell Amor.

Se tanca en l'alga (onda
d'un mar sense remor...
Mes, {ahí, sempre l'inonda
l'Amor y la claror.
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finitat de fragments que podrien molt ben anar com a poesies
soltes y que ho són, efectivament. Llàstima que la teatralitat
del drama, la construcció escènica de la llegenda, no estigui a
l'altura del vers; perquè, si bé hi hà en el terme dels quatre actes alguna escena interessant, l'emoció dramàtica y l'intensitat,
filles d'una acció artísticament portada, hi suren en molt escasses ocasions.
El públic, no obstant, va rebre excelentment E l alcázar de
las perlas, premiant ab llargs aplaudiments y Insistentes ovacions tant la tasca poètica d'en Villaespesa com l'interpretació
que'ls actors castellans donen a la tragedia, cridada a representarse un grapat de vegades.
La direcció, molt aceptable. En la presentació y vestuari
ei matrimoni Guerrero-Mendoza hi ha abocat una fortuna. No es
NOVEDADES.—El darrer dissabte estrenà,';la companyia extrany que saldin les temporades ab dèficit, gastant la plata
Guerrero-Mendoza, E l alcázar de las perlas, llegenda tràgica, d'aquet modo en les obres.
en quatre actes, original del celebrat poeta Francisco VillaespeNostre Senyor els hi premií el bon gust.
sa. L'obra, literàriament considerada, es una joia. El diàleg, plè
—Ahir, dijous, degué tenir lloc un altre aconteixement artísbelleses rítmiques, conté pensaments brillants, expressats en tic a «Novedades». Ens referim a l'estrena de L a Marquesa
una pomposa forma, que penetren graciosament a l'orella de
Rosalinda, farsa sentimental en tres actes y en vers, del gran
1 espectador. El notable poeta liric s'ni veu de cos enter en in- don Ramon del Valle-Inclán, el de las barbas de chivo, l'Insigne
autor de Voces de gesta, ab qual obra'ns
deixà més que admirats la temporada
passada.
La tal Marquesa ha constituït un dels
millors èxits de la darrera campanya a
Madrid. Esperem que's confirmi a Barcelona.

Q

liVOU.—Maria Thomson no es sinó
una de tantes operetes importades de la
terra dels panets que's gasten pera'ls Sanvichs, ab valsos petoners y concertants
sorollosos. L'arreglo, del senyor Irayzoz,
es en vers y de la talla del llibre original,
que es bastant ensopid. |
- - De la partitura varen repetirse alguns
numerets alegres, però que no arriben a
regositjar a les modistes romàntiques.
L'interpretació, no més que regular,
dlstingintshi la Montoro, y. dels mascles,
en Rodríguez y en Pedrola.
BOSQUE.—Se'ns diu qjie molt aviat,
a últims de la pròxima setmana probablement, obrirà les portes aquet teatre estiuenc ab una notable companyia de varietats.
Ja'ls en sabrem dir alguna cosa, aixfs
que les llistes arribin a les nostres mans.

o oc
ESQUELLOTS
la costum establerta en semSEGUINT
blants casos, els senyors lerrouxistes

varen anar el diumenge al teatro del Bos»,
ab el lliberalissim propòsit d'impedir la celebració del míting en el qual don Melquíades Alvarez havia d'exposar el programa
del nou partit reformista. Y en efecte. El
miting no pogué celebrarse y el senyor
Alvarez, catedràtic, diputat a Corts y un
dels primers oradors d'Espanya, va veure's obligat a callar.
Aixls ho havia determinat la trepa de
don Alejandro, y ja es sapigut que aquí,
desde la carretera d'Hostafrancs al carrer d'en Guardia y desde'l Circo Barcelonès a les Arenes, quan els demòcrates
del caudillo se proposen realisar una
brutalitat de les seves, sieui de nit, sigui
de dia, compleixen conctensudament el
programa.

LES CALORS
—Aquet peix no pica. . jDeii ser poc passat, encara!
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A nosaltres, ben convensuts de que l'olm no pot donar peres
ni els salvatges mostres de civisme, cap sorpresa ens causa la
conducta observada pels lerrouzistes al teatre del Bosc. SI sempre han fet lo mateix, ¿per què en aquesta ocasió havien de procedir d'altra manera?
Lo que'ns produeix no poca sorpresa es que hi hagi encara
qui, coneixentlos com nosaltres y reprobant- o dient que reproba—els seus procediments, admeti, ni sisquera en somnis, la
possibilitat d'anar mai en lloc ab aquesta quadrilla que, titulantse lliberals, atenten contra la llibertat dels demés, y, fingintse
republicans, no fan més que posar obstacles al adveniment de
la República.
La salvatjada del teatre del Bosc ens sembla molt natural.
Lo altre, francament, ens submergeix en un mar de dubtes.

Quan se desempenya, per gust, un càrrec públic, hi ha que
provelrse de corretja y sometre's pacientment a la crítica. Y al
la critica molesta o fereix, poca raó deuià tenir l'home que fia
als punys la seva defensa.

Woi.hN reformar les Rambles.
v ¿Qué s'intenta ab la reforma?
Que pel mitg passin les bèsties
y pels costats les persones.
Si en absolut se lograva,
seria la gran reforma.
Ab ella s'evitaria
que, en situacions angunioses,
cercant la mà d'un amic
rebessim alguna cóssa.

de l'Exposició de Forneria, inaugurada el diumenge
A propòsit
al Palau de Belles Arts.

Entre dos amics:
—Me'n vaig a l'Exposició del pa. ¿Vens?
—Si es de pa sol, no. Al menos, pera acompanyarlo, hi hagués uns quants tallets de llangonissa!...
Un altre dialec:
—¿Per què la fan a Belles Arts aquesta exposició?... Ei pa y
l'art ¿quina relació tenen?
—¿Quina?... Posa't a fórner y vulgues que'ls pans d'onze
unses, colocats a la balansa, pesin una lliura... Ja veuràs si se'n necessita d'art pera
conseguirho!...

A D M I R A B L E M E N T situat, a prop de la Bonanova, en el carrer
• » de Muntaner, acaba d'inaugurarse el «Turó-Park».
Consta d'una vastíssima extensió de terreny pintoresc y accidentat, tot ell creuat de passeigs y jardins esplendits.
Entre les moltes y variades atraccions que en el recinte s'hi
disfruten, cal mencionar un tobogan, un ferrocarril miniatura,
sala de concerts, burrets pera passejarhi la quitxalla, pistes de
tennis y patinatge, y estan actualment en construcció un magnifio|laberinte, un carril aeri y un patin ff de sigle.

Reflexió d'un infells:
—Diuen que'l pa està exposat?., Més ho
estan els que no'n tenen.

T TN altre triomf del feminisme.
Ai Paralelo ja hi ha un teatre que, pera
donar atractiu al cartell, anuncia que'ls concurrents seran acomodats con amahilidad
y distinción por seis jóvenes y elegantes
acomodadoras.
Ja veuran vostès com, de mica en mica,
els pobres homes acabaran per ser expulsats
de tots els oficis y empleos.
Y, es clar, no sabent, els infelissos, què
fer, no tindran més remei nue entretenirse
mirant com les dònes treballen.
Y anar de tant en tant al teatre pera que
les acomodadores els acomodin.

UE poc costa. Senyor, perdre'l respecte!
Q
Tan serio que es l'Eusebi Coromines,
y l'altre dia li van dá un prospecte

y anava ab ell als dits fent paperines.
¡Un gran home com ell! ¡Una eminencia,
anar fent paperines rebregades!...
¿Seria, el prospectet de referencia,
el programa politic d'en Melquíades?

A KKiiiiiM tart pera parlar de la lamentable
* • escena desenrotllada dies enrera al despaig del arcalde entre un regidor que ja no
sabem en quin partit milita y un redactor de
E l Poble Català.
No obstant, amics de donar a cada hú lo
seu, no volem que deixi de constar la nostra
protesta contra l'atropell de que slgué objecte el referit periodista: atropell agravat per
la forma en que va realisarse y pel lloc ont
se trobava l'agredit.

TOT

JR()(.KI S s A

Venia a portar aquet ciri a Santa I.lucia.
,
—{Res dc ciri*! Ja no se'n gasten, dóna .. Havia do dur mitla doW
zena de bombetes elèctriques, en tot cas.
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SI això durava tot l'any,
si's mogués ab igual marxa
aquet tercet d'elements
que constitueix mitja Espanya
y el seu doll d'activitat
y d'energia's gastava
en lo que'l gasta, usualment,
l'altra meitat que treballa,
no hi hauria cap ermot,
ni se sabria què es gana;
no's veurien, pel govern,
tantes finques embargades;
no tindrien d'emigrar,
com avui, pobles en massa,
ni ens caldria anà al Marroc
a rebre algunes castanyes
per' cercar imprudentment
lo que tenim dins de casa.

I v : President de la Comissió Executiva de l'Homenatge a
Guimerà hem rebut uns quants exemplars de l'obra Glorioses, aplec de joies literàries triades d'entre lo més excels del
gran poeta català.
D'aqueix llibre, molt ben editat, per cert, se n'han entregat
vint mil copies a la Diputació, pera que's reparteixin entre'ls nois
de Catalunya, als quals va dedicat.
Agraïm de totes veres a don Ignasi Iglesias la fina atenció
que ha tingut ab L'ESQUELLA.

\ • com cambien els temps!
1 Coneixem catalanistes
que en el Teatre Català
no se'ls va veure la pinta,
y, en cambi, no hauran perdut
en tot l'any ni una corrida.

O
QUORIES O B L I D A D E S
- T a n t e s raons qiie ha dut això del teatre catalA, aquesta temporada..., y pensar que nosaltres encara no hem estrenat!

Y... es lo que dirà la gent:
Ab un lloc aixfs d'esbarjo,
plè d'encant y poesia,
ont s'hi troben salut, fresca
y atraccions divertidíssimes,
iqualsevol và al simalròfago
a ferse malbé la vista!

rVuMENGE passat, entre les plasses d'aquí y Madrid, varen es. «er portats a Ventermeria quatre toreros: tres espases y un
P'cador.
Estem cansats de repetirho.
», , • i,*.
L afieló a Varíe nacional no l'han d'abolir en Noel, ni les campan veg culturals, ni els abolícionistes...
L han d'abolir els toros... a cops de cap.

O

M

ÍTINGS, toros, professons...
Cavallers, ¡quina vultada!,
¡quina febre!, ¡quin dallt!,
iquin modo de prodigarse
els capellans, els toreros
y els polítics!—les tres classes
de ciutadans espanyols
que obtenen la supremacia.—

u

N dels personatges que varen assistir a l'inauguració de l'Exposició del pa sigué el tinent d'arcalde senyor Matons.
Matons... pa...
¿Veritat que aquí ja no més hi falta un bon got d'aixarop?...

"Mo deien que Barcelona
* ' era arxiu de cortesia?...
—Sí; {trCi es que al temps d'en Cervantes
no hi havia lerrouxistes.

d'un recent viatge regi, un cert
A conseqüència
concedir varies creus a molts personatges.

govern

Y ¡pásminse! entre aqueta favorescuis n'hi ha un que no sab
llegir ni escriure.
— ¡Meravellós! -diran vostè?.
Y, no obstant, es una cosa naturallssima y apropiada.
Precisament els que no saben firmar són els que acostumen
a usar la creu al peu dels seus escrits.

P'NTRE'IS music-halls, cafès.
concerts, cines y teatres,
y les atraccions del Park,
hi hà una lluita encarnissada.
Els combatents, enardits
com en totes les batalles,
s'agredeixen mútuament
y els trets van d'un camp a l'altre.
¿Per qui serà. al cap-de-vall,
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de la victoria la palmar'
¿Será per qui la raó
tingui de la seva banda?
¿Será pel més brau y ardit
o pel menos vulnerable?
¿Peí que tingui més talent?
¿Peí que jugui ab millors armes
o més enginy? Res d'això.
Qui guanyarà la batalla
serà aquell que tingui més
arguments per' defensarse.
UN LLUM BARATO
I LISSÓ de ffsica elemental.
L-' El mestre:
—D'aigua n'hi hà en estat sòlid, líquid y gaseós... Veiam.
Passi el favor de repetirho. ¿En quants estats se troba l'aigua?
L'alumne:
—En quasi tots els Estats d'Europa y Amèrica.

Ara que'l ministre d'Hisenda
senyor Navarroreverter té la
mala intenció de
doblegarnos ab
un crescut Impost sobre la
llum artificial...
y mentres esperem que, a no
trigar, ens fassin
pagar la del sol
i la dels ulls de

Íes dònes, no es-

tarà de més que,
per si arriba cl
boycot, donguem aquí la recepta pera un
llum que bé o
malament vingui
a substituir la
bombeta elèctrica, el bec del
gas, l'acetilé y el petroli:
Agafen una castanya borda o castanya d"India, d'aqueixes
de jardí, que la quitxalla arreplega en els Parks pera jugar. Ab
una agulla de cusir òmplinla de foradets petits y flquinla després en un potet d'oli pera que se'n xupi ben bé tota ella en l'interior durant dotze o catorze hores. Colòquinla llavors en un
vas d'aigua, procurant fer un forat al centre de la castanya en el
precís lloc que, a causa de l'equilibri, surti a fóra de la superficie. En aquet forat, que no ha de travessar a l'altra banda, hi
posen un petit blè de cotó, a mena de metxa, l'encenen y... ja
està: tenen llum pera tota la nit. Millor iluminació que qualsevol
xinxeta, qualsevol llàntia o qualsevol espelma d'en Rocamora.
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RECTIFICACIÓ
—Però ¿que no ho sabia, senyor ninotalte, que'l
gegant no duia barba, aquet Corpus?...
—Calli, home, dispensi... Per això l'afaito aquesta setmana.

Anloní López, eüllor -

Rambla ílel Mllg. núm. SO

Imprempta LA CAMPANA y L" E S Q U E L L A , Olm.S
B A B O R I. O N A

L
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Antoni López, editor, Rambla del Mitg, 20, Llibreria Espanyola, Barcelo.u.. Correu: Apartat n." 2
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S E T M A N A D'AVIACIÓ... V D E B O L E T S

Home.... io noi puc acompanyar, perquè floc tard; però ho sento... Ho s e n , , molfisaln..

