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—Carail Aquesta ballarina no porta calses.
—Si que'n porta, però son obertes.

BARCELONA 24JANER 1912

GRAN

EDEN

CONCERT

• n a l e - B · U d» primer ordr*
O · n t r · da l a millor aoolatat Intarnaotonal
40 BELLÍSSIMES ARTISTES

ALCAZAR

B L T R I D N F O DB L A B X U B Z A

Oada aetmaaa nom dabata
• KTBADA LLIDB»

R K B T A U H A M T D l l.er O R D B B

Barret a la gran carta
De«pré8 del Concert gran ball en el hemAe toyer

LA

CrSPANOL

ünló, 7.—Gran Cafè Concert Bestamant i la earta dia 7 nit
Tota als dies, tarde a les 8.—Nit a les ».—Tronpe de vsileUa.—Sanraalatea eimle-ancastlv·s.—Nou Cine perleoclonat Pellcnlea da Is oaaa
Pnthé Frèrea.
Cztlàa oolossal de la aanoela borleaca:

R A B A S S A D A

TEATRE

A R N A U K MüSIC-HALL

Haalo-Ball de Moda : Bermóa foyer deada el qnal aa
domina reapectaole : Qrana balla després da la funció
A COPS DE PUNY
se disputen les localitats en la taquilla els admiradors de l'Indlscutlble reina del couplet

Raquel
ATRACCIONS AMERICANES
Wàter Chute, Scenlcal Rallway, AUeya Bowllng, Cake Walk,
Casa Encantada, Palau de la Princesa. Palau de la Rlssa,
Pateios y MDSIO-HALL.—Entrada: 0'60 ple», amb dtet a
escollir una atracció.

HOTEL

RESTAURANT

Melier

Per ella no hi ha competència possible. Alxè bo demostra el
públic que tetes les nits omple el teatre de gom a gom per aplaudiria.

PETIT MOULIN RCUQE

: Music-Hall

Overt OU y Nit.—Cambres particulars.—Cuina de Primera.—
Cbet de Paris.—Servei a la carta.

Tots els dies troope nombrosa de Varietés y

ORQUESTRA DE TZIGANES

Angelíta Ero: Gentil Frinè: Ideal Amparlto

Selectes concerts tots els dies de 12 a 3 tarde, de 5 a 7, de 8 a
12 nit en la Terrassa y Saló Menjador.
t
Cuberts a 5 pies. Preu Gcso.

MEDIS DE COMUNICACIÓ AMB BARCELONA
1. * TRAMVIA D I K E C T E desde cualsevol punt de
Barcelona a la Rabassada, pel Passeig de Graci» y
de la Diputació.
2. » S E K V E I C0MB1HAT amb el FUNICÜLAB
D E L TIBIDABO, ont als automòvils de la Societat la
Rabassada prenen ala viatjere pera portarlos fins llurs
establiments.
CASINO PABTICÜLAB.-BESTADBANT D E L U X E
JOCS VAB18.
Caetell de Focs Artificials, Illuminació general de la
montanya amb llums de bengala.

GONOROL
S A N T A L O L

S O L

Unic principi actiu de la Essència de Sàndal, la etlcacia
de la quai ha sigut reconeguda com superior a quants medicaments s'anuncian pera curar la Blenorragia en totes ses
manifestacions, Clsfítls, Albúmina, incontinència tf orina y
altres. Mètodo senzill y econòmic.
Avis IMPORTANT: Pera evitar en quant siga possible qne
els malalts puguin ser sorpresos en sa bona fe o ignorància,
demaneu sempre S A N T A L O L S O L amb el nora G O N O ROL que hem patentat expressament pera dit objecte.

VENDA

En totes les farmàcies, dirigint les demandes, reclamacions y consultes a F a r m à c i a S O L , Corts,
n ú m . 6 0 6 (cantonada a Balmea). BARCELONA

sarsueles còmiques, lugeetiveg > Ezlt de la

ENTRADA L L I U R E

B U T A C A GRATIS

La Baena Sombra
MÚSIC H A L L . GÍNJOL, S
Lloc de moda ont s'hi Irova tothom que valgui
EXIT DE L E S TARDES ALEGRES
Tota els dies tarde y nit sarsueletes picants y concert per
celebritats mundials.

DEBUTS Y ESTRENES
eatequen els uns amb els altres.
Es el Concert que té més bo y mes variació; es ei que h'
regna més alegria y bon humor cs l'úuic, no n'hl ha d'altre, per
passar un bon rato degut a la gran recopilació de nenes maques, Joves y elegants que dintre aquest cel trobareu.
ENTRADA LLIURE
Restaurant de l.cx ordre ;: Butaca
de franc

Clínica Dr. Gallego

VfES

URINÀRIES

APLICACIÓ I N T R A V E N O S A

eoe
18

COMPTE ASSALT

IB

Amr V.—NUM. 165

BABCBLOMA 24 JANER IBI2

RB D ACCIÓ Y ADMINISTRACIÓ. P t í . r · . S»
HOM. d. U i 1 T d. í i 8
P H B U S DS SUSCBIPCIO
ESPANTA, trlmestrt
Plei 2
ESTkANOP.ii
.
. . .
, 3
Pag* • n t l o i p · ;
Deia trevilK p u b l l u u t o son retponublcl
elt n u t »uior».-No'i lomem ela origlnila.

La promenadc d'honncur

Ens civilisem

O volem que sembli, ni sigui reclam;
ÍS nostres llegidors no deuen saber qué vol
tal com ha vingut ho donem y que
dir això, ni uns servidors tampoc, perquè
cada hu s'en prengui lo que vulgui.
encara que vàrem estarnos més de mitg
Allà va:
hora rebent empentes al carrer Nou en
l'agradable companya de'n Manolo del
Mme. Marie
Moulin y unes senyores, no vàrem lograr pujar al pis
B. L . M.
aont està instalada l'cAcademia Artística» del senyor
A
l
Sr.
X.
X.
y
le
ofrece
no sòlo sus servidos de maCopèrnic Olver (a) Gordito, o (a) Nano del Alcàzar.
Es el cas que divendres ens vegerem agradable- nicura síno de otros que por su índole especial (lianse
ment sorpresos per un besa la mà que deia poc més mis anuncios) revisten el caràcter de privados; habiendo
montado un gabinete à la altura de los mejores del pa is
o menys:
y extranjero.
«Los directores de la Acadèmia Artística
Con la seguridad que quedarà V. satisfecho, le exB. à V. L . M.
preso el testimonio muy respetuoso de mi màs distiny le ruegan se digne asistir à la Promenade dhonneur guida consideración.
que en obsequio de los Artistas de Concierto y VaBarceL·na.
riétés se darà en los salones de la Acadèmia (Asalto,
NOTA.—Alpresentarse
es
indúpensable
entregar
2i) el próximo domingo, dia 21, amenizada por la
la presente.
banda de la Cruz Roja.
No sé qué Ribé
Aont viu la manicura? Senyors, perdonin, però
cOm
ja s'ha dit nosaltres no fem reclam, se tracta soy
lament de donar a conèixer un de tants documents
Copérnico Olver (a) Gordito
comprobatoris d'aquesta europeisació que'ns ofega.
le aseguran a V. su consideración màs distinguida.
Sr. PAPITU. »
Nosaltres ja la coneixem
aquesta acadèmia, perquè
moltes vegades hi hem acompanyat la pròpia, quan va a
apendrer de grinyolar y com
que la coneixem, ens preguntàvem: Què serà això de la
promenade en aquella sala y
arcobaf y encara amb l'arcoba ocupada per el tablado?
Vinga no entèndreho.
Amb això diumenge al
vespre cap a cal Gordito falta
gent. Arrivem y lo primer
amb que'ns trovem es amb
el carrer plé de gom a gom y
amb a banda de la Creu Roja
aiabalant a la gent; pujar per
aquella escaletat y cal A la
porta hi havia dos galifardeus
que leien entrar d'un a un y
poc a poc. Final: que tothom
se'n anava a ler beguda per els
barsqu'envoltenl Acadèmia.
Aleshores hi vam caure.
El Gordito tenia raò. Promenade == Passejada.
No'ns pensàvem que fos
_
_
. ,
tant bromista
Ddna ;.·-r«gr«dari» que loa la teva uposa?.
1 nromista.
mna iS_H j0 la teva B,,fc
£//.—No; lo que m'agradaria q ue fóssiu es Ics cambreres de casa.
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De la pluja
Que plogui, però que no plogui fort, perquè aixís
com la pluja desencadenada es enemiga de la gràcia, el
dols xim xim de l'hivern dona lloc a que la gràcia barcelonina prengui gloriosos aspectes, escampantse y
sadollant les nostres Rambles de set a nou del vespre.
Mai que vinguin aquelles plujes furioses, sorolloses, grasses, filles de núvols hidròpics, que estàn
d'acort amb el vent per mullar de cap a peus, exquitxar de fang y tombar paraigües; però que vinguin ben
sovint les plujes pastoses y fines, dolcíssim pipí dels
àngels, que tot just arriven a fer obrir el paraigües y
obliga a les prudentes senyoretes y a les entremaliades modistes a recullirse les laldilles, mostrant una
varietat de pantorrilles que son l'alegria de la juventut, el consol de la mitga edat y la recança de la vellesa dels homes.
Com els caragols surten pels horts a menjarse les
fulles humides, aixís, quan la pluja es fina, sembla que
surtin a la Rambla les gracioses modistetes barcelonines, disposades també a menjarse la iulla, per deixar
en descobert lo que per elles constitueix la més
atraienta de les gràcies.
Y riuen amb molta més entremaliadura que quan
el temps es sec; car elles saben que pel sol fet de
mostrar a les mirades públiques quelcom de lo que no
es pot veure cada dia, els mals pensaments y el bon
humor produeixen saborosos fruits de paraulas en els
llavis dels joves ramblistes, fins dc molts qu'en altres

ocasions no sabrien com saludar el pas d'una noia
bonica.
Sembla mentida, però es ben veritat; hi han joves
que no més saben dir coses a les noies el dia que plou
amb pluja menuda. Pot ser ho fa que son vergonyosos
de les mirades indiscretes y dels comentaris agens y
els hi sembla que'l paraigües, com una meua de biombe, dona més intimitat; pot ser els hi dona ales la mateixa alegria y excitació de veure faldilles recullides;
pot ser la causa del seu atreviment podríem trovarla
en que les mateixes noies, fent més bona cara que de
costum, donen peu a que desapareixin les timideses.
Pot ser no es rès de lo que'm dit, però lo cert es, que
si voleu veure fer coneixenses, establirse simpaties y
descapdellar declaracions amoroses, passejeuvos per
la Rambla y carrers adyecents qualsevcl vespre de
pluja fina, de set a nou, que son les principals hores
de la gràcia.
No tingueu pas por de que'ns arrivi a les orelles el
clàssic «poca soltal> ni l'arcàic «y aral». No. Que les
nostres modistetes, quan l'aigua fina les envolta, se
converteixen en delicades nereides y fins en armonioses sirenes que saben obrir els llavis sense ofendre
la galantería dels improvisats tritons. Y quan un tritó
ha pogut conseguir que una modisteta riallera y bellugadissa no l i contesti el clàssic «poca solta!» ni l'arcàic «y aral», ja pot tenir per segur que s'avindrà al
cap de poca estona a plegar un dels dos paraigües, a
anar de brasset per no mullarse tant (un dia es un dia)
y a sofrir contenta, amb la seva companyia, els prensaments d'un passatge de
«La Catalana», fins arrivar
prop de la casa dels seus
pares.
A h , beneit xim-xim, que
desenterres la gràcia dormida, que suavises les costums,
que trevalles en benefici del
amor! Que eternament siguis envoltat de lloanses.
Vina sovint a visitarnos, dolcíssim pipi dels àngels, y que
quan els àngels no'n tinguin
ganes, que beguin cervesa!
LLUC.

Suspens

—All que linc, all que tinc, all que tinc...
—Procura que sigui noi.

N'hem sapigutuna de bona. Es d'en Pons, del senyor
Pons, arquitecte que tanca al
Passeig de Gracia, constant
llegidor nostre y més barrilaire que fet d'encàrrec.
Aquet bon senyor va tenir un fill, y a l mateix temps
va concebir l'idea de ferlo
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ser arquitecte, com ho es ell;
però vetaqul qu'en Pons sabia qu'en Rovira, el catedràtic d Ombres y Estereotomía,
tenia la 'costum de suspendre a tots els alumnes de la
seva classe, tant si sabien
com si no sabien, obligantlos a estudiar varis anys la
difícil y empipadora assignatura que ell ensenya.
EI senyor Pons, que totes
se les pensa, va compendre
desseguida que'l seu fill, nat
de poc, hauria de passar per
aquestes baquetes si seguia
la gran carrera d'arquitecte,
qu'es la carrera més apropriada pels catalans.
Y quina te'n fa? Vetaquí
doncs, que se'n va a trovar
a ne'l catedràtic Rovira y ' l
fa padrí del noi.
Tal dit, tal fet; el dia del
bateig, el senyor Rovira, catedràtic d'Ombres y Estereotomía, va tenir d'aguantar la
criatura, mentres la padrina
aguantava'l llum, y efectivament, al arrivar pels seus
passos comptats el dia del
examen del noi, en Rovira
no'l va poder soependre.
D'això sen diu guanyar
per mà y sangrarse en salut.
Tòquila, senyor Pons.

—T'isseguro que soc persona honrada, y per Informes al butzl.

Coses del mon
No hi ha rès que's pagui tant car com l'honradesa.
El conceller municipal senyor Lluhí Rissec, o don
Lluis Riussec com li diuen els municipals lerrouxistes, que tan dignament y amb aplauso de tota la ciutat figura entre'ls concellers honorables de la casa
Comunal, paga a bon preu l'honradesa de que ningú
pot dubtar.
Tothom confessa en públic y en privat que'l senyor Lluhí es la incorrupció mateixa y que no's pot
fer trontollar la seva fama d'home virtuós. Ningú com
ell pot anar amb el cap alt; però, fillets de Deu, com
ens el deixa la crítical Els uns que si no allarga més
enllà del nas; els altres si té totes les qualitats menys
el saber; uns si quan ell hi va els altres ja'n tornen; un
cèlebre exdiputat qu'avui figura a l'esquerra del cata-

lanisme, que es home de gran talent y que té una
llengua més esmolada que no sabem qué, diu parlant
del senyor Lluis Riussec:
—Així com hi ha molta gent que's deixen amagar l'ou, en Lluhí, ell mateix se porta l'ou perquè'ls
altres l i amaguin.
Fins avui havíem sentit a parlar dels senyors que's
porten el pà, però dels senyors que's porten l'ou,
aquesta es la primera noticia.
En una paraula: que'l conceller Lluhí Rissec,
si no tos honrat com es, potsé donaria la fama d'home
de bé a cambi de que les llengües del mateix partit
no li fessin pagar tant cara.
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casava per l'Iglesia, que'l matrimoni l'havia arreglat
sa mare y que la seva futura se deia Antonieta, francament! ens vàrem quedar boca badats y no ho acabàvem de creure. L'Escolàstica ens ho va assegurar y
dientho ella per nosaltres es article de fé y per vostès
també.
Qui ho havia de dir! Doncs no hi ha més. En
Jaume se casa, y com podran veure per l'adjunt retrat,
tret en el precís moment d'emprovarse les eines exteriors de la cerimònia, es cosa feta. El lliri que porta
a la ma esquerra es per l'estil del que tant de bé va
fer a Sant Josep, y per l'antorxa de la dreta se veu
la gran flamarada amorosa que consum els dintres
den Jaume, que no donem al públic però quesuposem
estàn molt ben posats.
En Jaume casat, se pot dir qu'es l'únic que'ns quedava per veure. Aquell cap den Jaume, amb cada cabell cumplint el seu dever com si fos un policia perseguidor de la calva, se veurà escabellat per les mans
carinyoses de l'Antonieta, que segons tenim entès hi
té un deliri pel cap del seu futur espòs. Y s'explica,
senyors! S'ha de veure el cap den Jaume y se compren
Si ens haguessin dit qu'en Ripoll se feia frare de desseguida que l'home que té aquell cap està cridat
la Trapa, en Pepe Canals catalanista y en Mir y Miró a ésser el cap-de-casa ideal: si fos forner seria el cap
capellà, ens haguera costat de creure; però, si tant y de pastera, si fos jornaler fora el cap de colla; si fos
tant ho haguessin assegurat ens ho hauríem cregut; fabricant, no hi ha dubte que seria el cap de la fàbrica.
PAPITU els hi dona l'enhorabona an en Jaume y a
però quan ens digueren que en Jaume del Eden se
l'Antonieta, desitjantlos la tan
acreditada com eterna lluna de

DE L A VIDA A L E G R E

En el Novetats, la Tórtola
Valencià, anglesa-sevillana, ha
fet succés. Es fina, molt fina,
esbelta; ballant té moments en
que sembla escapada d'un vas
grec. Els trajos son artístics. El
públic de cama! carnal no sab
de qué va; l'altre sí. El decorat
íora de lloc, bunyolandu, y la
música, ni que fos d'en Pedrell.
La Tòrttfía, ja té molts admiradors, entre ells el doctor
Peius Gener, qne segons ens va
dir l'altre nit ja l'havia vist
ballar a Viena.
Nosaltres, qu'encar que gent
modesta sabem compendre lo
molt que val la Tórtola, no trigarem gaires dies en maparla
amb esplendenta caricatura.

Per fer pendant amb en
Jaume, publiquem la caricatu-
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ra de la Bella Nena, bibelot madrileny que s'està catalanisant sense qu'ella s'en adongui y nosaltres ens
en congratulem.
Preguem als nostres llegidors que si miren detingudament el retrat de la bellesa que publiquem hi
trobaràn una mena descut nobiliari fet amb una

El senyor de la casa, diu al client:
—Jo crec que X —la persona honorabilissima y
respectada— serviria admirablement per aquesta
qüestió.
—Vol dir?—respon el client.
—No ho dubti. Es inteligent, es honradíssira, es
actiu. Se l i pot confiar un assumpto com a un notari.
—Però, vol dir que s'hi pot confiar? —torna a respondre tossudament, desconfiat el client.
*; —Però, perquè?
^" —Ja veurà, com que ha estat regidor.

"Noticias" porques

La Nena

heràldica especial dictada graciosiment per l'interessada que el que la sàpiga descilrar, coneixerà fil per
randa el nom, l'ofici, el capital, el carrer y el número
ahont viu, aixís com la rescent enfermetat que ha
patit l'afortunat tenedor actual de la bella Nena.

Mal ofici
ESCENA en un despaig acreditadissim.
Un client parla amb l'advocat, senyor
de la casa, de si seria o no convenient
aprofitar els serveis d'un altre advocat,
persona honorabilissima y estimada de
tothom malgrat y ésser catòlic y regionalista.

as Noticias, no hi ha dubte qu'es un periòdic formal, ont fóra de les cròniques
den Boy —el lyon dels salons— no hi
ha rès que's presti a fer brometa, però
ahir, tot llegint en les Polítiques l'enterrament del pare den Bastardas, llegirem lo següent:
tAsistieron los seftores, etc , y los diputados a
cortès seftores Corominas (Eusebio), Tauler, Roig y
Rovira y Galí».
Efectivament, ni un es diputat y fóra den Corominas, els altres ni ho han estat, ni ho seràn mai.
An aquet pas Las Noticias arxivarà a escriure allò
que fa cosa d'un mes va sortir a L a Vanguardia, el
seu enemic: «Un pequeflo diario de París, asegura...»
El «pequefto diario», era Le Petit Journal
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Carnet de la setmana
{Imprescindible per tot veritable llegidor del PAPITU.)
Diumenge 14.—Jorn d"inquietut. No's parla d'altre
cosa que del Chato de Cuqueta. Remors de vaga general. Pisarres a la Rambla. Finalment, a les sis trovem al meienut Figuerola que'ns dona la nova del
indult y qu'en Canalejas hace como que se v a y vuelve.
Extraordinaris al carrer.—Mentres això succeïa, en
el Liceu, la gran, l'hermosa, l'única Passini-Vitale, se
despedía dels filarmonics. El pontífex wagnerià, en
Quimet Pena, acompanyat dels caballers del Sant
Petroli del Gral, senyors Par, Vilaseca y Uriac, entregaven a l'artista un pergamí de reconeixensa, orlat
per el pedagog Flos y Calcat. E l tenor Raventós (a
qui vàrem tenir el gust de veurel en calsotets, en el
seu camerino), també va ésser objecte d'idèntica distinció. Demanin rams, aplausos, ovacions als dos artistes que per cert que s'ho mereixen.—Nota aristocràtica sensacional: ni l'esplendit Marquès d'Alella,
ni les senyores que varen fer cantar gratis, l'altra tarde, a la Passini, varen enviarli ni un ram de violes de
dos ralets. Oh, aristocràcia de cotó y beta d'espardenya, ets admirable!
Dilluns 15.—L'Ors (a) Xenius, comensa a fer circular l'edició de L a Ben Plantada Nosaltres, que pel
nostre modo d'esser (genre barrilandum) molta brometa hem fet sobre els xeneistics glosaris, reconeixem
que una obra com la del Ors té dret a corre y a ésser
comprada. Passem per tot, menys per la fotografia de
l'estatueta qui vol ésser L a Ben Plantada. Cristina!
si sembla an en Camilitu Julià, disfressat amb un dòmino fet amb una bànoval
Dimars 16.—Sessió del Ajuntament, ont admirem
una vegada més al gran orador regionalista Garriga
Nogués. Quins prodigis dona la mare Natura!—El
mestre Amadeu Vives, roda per Barcelona. Ens parla
de que'ls catalans no tenim idea de lo que vol dir
propietat intelectual. Restem assombrats, més quan
ell ho diu...—Perdonin, però, no tenim prou forses
pera que'ns quedi dintre del nostre ésser. No ho tassin
corre: la Passini (ella, ella sempre!) ens envia als
nois del PAPITÜ un retrat, que hem colocat en lloc
preferent de la nostra santa casa, ont l i engeguem
cada glosari que deixaria estomerdit al verge compositor Borràs de Palau.
Dimecres IJ.—Concert al Palau del Fayans de la
Música Catalana, en honor de persones reials. La
perllongada familia Güell llueix fracs y uniformes. El
noi del marquès de Robert, aristòcrata consecuent en
pendre sodes sense escuma en el kiosc del Passeig de
Gracia, prop del carrer de Rosselló, frueix de la festa.
Y com gaudeix nostre papitejable amic, l'inconmensurable baró de Quadras!... Y el sapient Joan Fargas,
com parla!...—En la mateixa nit li sonen a n'en Morera la Titaina en el Liceu. En Guimerà hi va amb
berret de copa, marca Ignasi Brics (3-Arcs-3).—També tooen lloc els clàssics Tres Toms. Admirem els
carros que presenten els contractistes Piera.—Grans
balls de cotxers y tocinaires. Aparició dels confetti.
Dijous 18.—Plou,... cau aigua,... la gent obre el paraigües..., plou!... Els cotxers, qui per lo vist tenien

noticies de la grandiositat de la pluja, se declaren en
vaga, amb gran desesper dels qui aimen donar toms
per la ciutat ficats dins d'un cotxet, acompanyats de
dames y amb les cortinetes closes.—Admirem magnífiques pantorrilles.—La Pauleta Pàmies ens invita a
casa seva, per la diada del seu sant. Hossanal
Divendres iç.—No's parla més que de la Tórtola
Valencià. Més clar, com a parlarsen, sí que s'en parla
molt més de la Tòrtola y de la Tortolita anglesa que
l'acompanya. Les dugués amigues, viatjaven de Madrit a Barcelona... Tot d'una, un dels conductors del
tren va sentir gemecs en el departament de les tòrtoles... Mare Santa, y com les va trovarl... L'angleseta,
amb esgarrapades a la cara, la Valencià amb molt
poca roba... Y per tota explicació, unes belles paraules de la ballarina: E l carifio, amigo, cosas der carino.
—Bé, vaja, lo que diem els clàssics: à falta de pan,
buenas son tortas, o bé, tórtolas y pan pintada. Nostra
enhorabona més franca, senyoretes.
Dissapte 20.—Primer ball de disfresses al Circo
Barcelonès. Santa arrambada ora pro nobis!—En aquet
dia, sentim una bella frase a n'en Marsans. Parlant de
lo que's coeohsen les costums en nostre ciutat, diu el
jòve: «Y que'ns té qu'agrair Barcelona!... Nosaltres, y
rès més que nosaltres, hem sigut els seus apòstols de
la vida alegre». Ho reconeixem y ho fem públic.

Don Pau mana
L nostre bon amic en Pau Font de Rubinat, ferm company de causa, es com se
veu pel seu segón cognom, noble per part
de mare, lo qual desitjem que sigui per
molts anys en vida de tots.
Contan que la seva mare. ja durant l'infantesa del
senyor Pau se prenia tant en serio lo de la noblesa,
que quan aquet senyor encara mamava, ja li feia dar
tots els títols que'l seu origen reclamava.
Un dia el masover, entrant amb el degut permís a
la cambra maternal, ahont la senyora mare den Font
li dava el pit, va preguntar amb tota la bona fe d'un
pagès:
— Y qué fa el noi, senyora?
La mare del senyor Font devant d'aquesta pregunta del masover, amb una mirada plena d'autoritat y comandament, va respondre:
—Don Pau, mama.
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L·iceu.— Titayna.—Expectació per escoltar la
nova obra den Morera. El públic amb ganes d'aplaudir y el músic, no, que DO y que no. Ja veuen doncs,
que no s'ha perdut pel públic. Y aquesta vegada,
nosaltres que reconeixem que'n Morera val molt, si
hem d'esser francs, direm que no podem creure amb
Titayna.
No, mestre Morera; no n'hi ha prou amb que

don Àngel Guimerà, poeta que som els primers en
admirar, hagi escrit una acció tant anti-musical com
la que vostè se n'ha servit per posarhi música. El
llibre es pobre, pobríssim; si fins sembla unparíe dels
que faciliten en la Comandància dels Mossos de l'Escuadra a ne'ls periodistes... En Terra Baixa hi ha
un ànima musical (que encara no ha sapigut sorpcndre cap compositor), però en Titayna, hi manca lo
essencial, l'assumpte musical...
Desprès, això de l'òpera catalana no vol dir rès,
no té cap valor No existeix aital problema; ni òpera
catalana, ni ital'ana, ni alemanya, ni castellana, ni esperantista. Música, es lo que's tè que fer. Ademés,
això de recorre a les cansons populars, en el terreny
del drama musical, avui per avui, es llegenda desacreditada. Que son hermoses? Sí, magnífiques, admirables. Y la prova es que tant el Cant dels aucells com
Sant Ramon (tant maravellosament armonisades per
en Morera, especialment la derrera, doncs aquella
entrada d'armonium es sencillament colossal), son
esplendentes y acusen un artístic paladar. Però, ni
les cansons, ni'l caient català, basten per complir amb
una acció dramàtica musical.
Es que això vol dir que
la derrera obra den Morera
es un disbarat? No y no. Lo
que sí volem dir, es que'n
Morera en sab molt més
que allò, que es l'autor del
final del segon acte A'Emporium y còm ho diríem?,
que'I volem y esperem
d'aquella manera. Titayna
ens va trasladar novament
als temps calamitosos de
les Audicions Graner, que
avui recordem sols per fer
broma. Com creiem que'n
Morera no trigarà en revindicarse, per aital raò avui li
parlem clar y català. Y que
no s'ens titlli ni de reventadors. ni d'envejosos, que
no'n som, ni n'hem sigut
mai, però... es allò, la música per nosaltres no admet
bromes. Ja vindrà el dia
d'aplaudir.
Els artistes, tant la Berlendi, com en Krismer, com
els demés, aixf com en Mascheroni, compliren.
* «

—Mira quin peix més bonic. Sembla una sardina de color de rosa.

En Eldorado ha tingut
lloc l'estrena de la comèdia
dels becquerians germans
Quintero, Puebla de las tnujeres. L'obreta, sense ésser
lo millor dels reis del trimestre, està forsa ben escrita, fa
riure y distreu, que es lo
que's tractava de demostrar,
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que diuen els catedràtics. La companyia tè un bon
èxit, doncs lo mateix la Sampedro, que la Plà, qu'en
Larra, La Riva, Mata y Aguirre, s'hi llueixen de
debò. Així ho compren el públic, que'ls aplaudeix.
KEIFFER.

Balls
A hi som a la setmana de la barrila;
per un costat en Canyadó y per l'altre
en Polo se disposen a divertir a tot
Barcelona qui surt de nits y té tres
pessetes.
Del senyor Caftadó no hi ha que parlarne perquè
tothom sab lo que val com a organisador de por los
bailes. El senyor Polo es l'únic que pot passarli les
mans pei la cara.
D'aquet senyor hem rebut uns programes que son
senzillament una delicia: hi han en ells més interjeccions que lletres.
Y encara més admirable l'esperit que respiren.
No més faltava això, que perquè fessin broma se'ls
hagués de donar quartos, y qui diu diners diu regales.
•
Fíciinse que diuen:
TRAJES
7.° Un artistico armaria de luna biselada.
(Natural, per desarlos.)
4..0 Una elegante jardinera.
(Natural, perquè se'ls posi.)
CABELLERAS
(Això sembla cosa d indios.)
Tornemhi.
CABELLERAS
Un mantón legitimo Manila.
(Cabellera larga.)
Un juego completo cafi.
(Abundància cabello.)
Un juego cervesa.
(Cabello crespado)
Desprès d'això, prou. Por el baile, senyor y senyora, por el baile!

-Com bufa aquet venti Sembla D. Emilio V dal y Ribas

EI pobre Cu cut!
OM a gent superior, mai ens hem preocupat de lo que de nosaltres ha dit
sempre y seguirà dient, mentres li quedi vida, el setmanari satíric d'aquesta
diòcesis. Que si erem pobres, que si
erem bruts, que si per serho agafaríem el còlera...
Nosaltres, com si rés, convensuts de que al revés del
que diu la gent, qui pega darrer pega dos cops.
Avui tenim la satisfacció d'anunciar que I Cu cut!
està en perill de mort. La setmana passada la disminució del tiratje fou tant extraordinària, que s'ha comensat a pensar en cantarli les absoltes. Rés menys
que va baixar de siscents números. Una baixada
que ha deixat lo que se'n diu sense sentits als redactors.
Nosaltres, si diguéssim que no'ns en alegràvem,
no faríem bé, entre altres raons perquè tenim l'obligació d alegrarnos de tot y encara que una cosa així
no es pera riure, el popular Cu-cutl ja sabrà perdonarnos, perquè haurà demostrat que fins tot morintse
fa gràcia.
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La McIIcr y cl P A P I T U
Se/à tant trist com vulguin; indicarà decadència,
descomposició y escampada general, però el fet de la
veritat es que avui la Meiler y el PAPITÜ son els aconteixements de Barcelona que ofeguen tots els altres.
Les cansons de la primera y les cansons del segon, son tota la música y tota la literatura de que's
nodreixen els barcelonins.
UArnau es plé de gom a gòm cada nit: el PAPITU
es arrebatat de les mans dels venedors cada dimars,
amb l'agravant de que si per mandra, descuit o mala
intenció dels redactors no surt fins el dijous, la gent
el compren igual y encara els hi tk més gràcia, perquè
diuen com vam sentir un dia en el tranvía:—Aquets
del PAPITU son uns tranquils: tant aviat surten el dimars, com el dijous y encara hi fan broma!
Hi ha més. A escoltar a la Meiler hi va tot Barcelona, y com es sapigut, els principals matrimonis de

—U donaré'el cor y l'ànima....
—No; m'ho tí de donap tot.

la ciutat hi van, desfilant d'amagatotis, exactament
com les senyores llegeixen el PAPITU també d'amagatotis.
Y es més. El síntoma veritablement decadent es
que'ls marits no sols fan els ulls grossos, sino que
procuren que les seves esposes vagin a sentir a la
Raquel o llegeixin el setmanari del carrer de Pelayo.
Es un síntoma mortal. Molts estan alarmats y toquen
Vaurevoir a la societat, perquè de porucs mai en fal
ten y sempre hi haurà babaus que's pensaràn que'l
món s'acaba.
La veritat es que'l triomf es de la cèlebre cantant
y del cèlebre periòdic humorístic y que'ls marits hi
inclinen a les senyores. No'ns estranyaria que d'aquí
poc hi inclinessin a les filles: lo qual ja seria ferne un
grà massa.
Com està aquet Barcelona! Pensar que les famílies
s'han dat a n'aquestes diversions. 0 temfora, o mores;
o una de dugués, que deia en Cullaré.
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Y lo més bo, es que eiftre marit y muller no's
parla mai de rès de la Meller ni de r*s del PAPITU;
s'anomenen aquets dos noms^ense fer esment del seu
contingut. Se passa el dia sgnse deixarne traslluí rès,
però, a la nit, oh! a la nit, senyors, hi ha una escena
muda en la que la Raquel y el PAPITU fan de les seves, sense dit aquesta boca es meva.
Amunt y crits. Esperem que d'aquestes escenes
mudes en naixerà cada barceloní moralista que'l
PAPITU no tindrà altre remei que ferse de l'extrema
dreta y publicarse amb llicencia eclesiàstica. Nosaltres ja firmaríem, perquè quan arrivi l'hora, farem
pel qus'ns travarem.

Un fet insòlit
N fet insòlit, altament tràgic còmic, a
bon segur sense precedents en els
anals de la humanitat, acaba de succeir en aquesta vila, digne per tots
conceptes d'esser conegut dels llegidors y llegidores del PAPITU.
Vegetava aquí un infelísque tothom tenia per un
benèit, però no mancat de certs coneixements, que
ben estudiat se notava en ell un fons de filosofia, que
podríem anomenar de preu de marge, un d'aquets
tipus que la seva infelicitat els fa conquerir la popularitat, conegut per Jan Batula, y que se campava la
vida olerint els seus serveis als viatgers que arribaven
amb el tren, passant prospectes, acompanyant viatjants y altres serveis similars.
Aquest infelís, que aparentment semblava no tenir més enl'à de 25 anys, ratllava ja a la quarantena,
y no obstant no havia gosat encara el contacte carnal
amb dóna, ni havia fruit mai la contemplació de la
nuesa femenina.
Això era motiu de constants bromes dels qui solien divertirse amb ell y si li deien que fora íàcil morís sense haver vist mai una dóna nua de dintre, com
ell deia, solia contestar:
—La meva mort serà una mort que farà riure.
Doncs bé, en Jan, dijous de la setmana passada,
amb un gest de sublimitat y d'energia tràgiques, d'un
cop de navaja d'afaitar va seccionarse en rodó el
membre.
Al saberse tan terrible nova, els homes, uns que-

- Posem la nilla llvanU perque'9 pensin que no'n duc.

daran esborronats d'horror, y altres esclafiren en gran
riallada; les dònes casades ho comentaren també amb
rialles fenthi no poca xirinola, y les solteres ho comentaren amb xiuxiueigs, mirades d'inteligencia y
somriures maliciosos, especialment en els vetlladors
de sastres y modistes; per cert qu'en un d'aquets les
oficiales ho comentaven en veu baixa y gran misteri,
lo que va intrigar a les aprenentes, que comprengueren ne passava una de crespa; però com trevallaven
separades d'aquelles no podien enterare del que
deien, quan una més espigada y amb més malícia, amb
dissimul, va poguer posarse en antecedents, y acostantse a les seves joves amigues, els hi digué:
—Nenes, ja sé lo que es: el Jan Batula s'ha tallat
la coleta.
Pobre Jan! Pensava matarse per fer una mort,
com deia ell, que fes riure? Portat a l'hospital, amb
serenitat y somrient va resistir la primera cura, y al
preguntarli perquè havia comès una tal barbaritat,
va contestar filosòficament, com hauria contestat el
més estòic filòsof:
—Tampoc me servia de rés!
Vendrell 15 Janer 1912.
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—Nosaltres no agafarem el tifus amb les ostres.

•7

-Que no molesta la migranya? Vosié fos dintre la meva pell!
- Q u i més voldria, senyora.

—Sàtir, més que sàtirl Deixar així a la noia quan se porten
vestits estrets.
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Màplnes pera cuslr:

Fabricació y venta de Làmparas
pera el gas y elèctriques

sistemes. Especialitat en les d'Escuder. S'en
compren d'usades y s'en proporcionen pera
vendren. Hi ha per vendre 1 de guants Singer,
I Corneli, 1 cilíndrica, varies de fer mitges de
tots els números. Se compren màquines de
calats, seda y cotó.
VIVES, Carrer Baix de Sant Pere, ntun. 10
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URINÀRIES
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Aplicació intravenosa del 606
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de 12 à 1 y de 7 à 9 nit
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Ella.— Decididament un gos es un maquereau que no costa quartos.
El gos.— Guau! Guau! tinc gana.
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