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Número dedioat als lladres

Servidor de vostés...
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Hi han paraules que duen

un cant a les entranyes,
mágic que desvetllen l'esperit i
luminen com s'hi penetres un raig de sol...
1 n' hi ha d'altres que apar qu' al sortí dels llabis
trontolli tot el mon i `ns esfereixen com el retruny

que tenen

un

só

del tró, el bramul de les onades i la llum enlluerna
dora del Ilampec...
Una d' aquestes paraules es: lladre.
Tolerarém que `ns apliquin qualsevol calificatiu,
pero ai!... del que'ns abomeni Iladre!
1 es que lladre vol dir home sense Deu,
sense pa
tria, sense familia, que aprofita les tenebres de la nit
per a tramar els seus plans de robo i de pillatge.
Cada home se imagina a la seva manera; la seva

personalitat

es

molt

complexa.

L'ayer el tem, lo mateix que si fos la veu de la
conciencia. L' avar quan se trova sol en el reculli
ment i silenci de la seva cambra, i contempla el
brill
del diner, 11 sembla veurer molts ulls que '1 vigilen i
sent les petjades de un lladre misterios qde s' acosta.
Per eh, el Iladre es el ser mes temible de la terra.
Creu quels !ladres poden, com els reptils, trepar
per les parets, i obrir les caixes amb claus miste
rioses...
Oh! els !ladres!.., Quin tremolor quan pensa amb
ells!
Si a la nit se desperta i sent cruixir els mobles, i
xiular els vents i caure acompassadament la pluja so
bre la teulada, s'esgarrifa i amaga el cap sota
tement que entrin els seus enemics, els. Iladres,
a robar-li els tresors i a
pendre-li la vida.
Els infants també temen els Iladres. No per te
mor d'esser robats, sino per por
de morir. Es tan
gran l' instint de conservació que,
per petit que sia
un infant, s' espanta quan li
parlen de la mort.
No saben encare lo que es la vida, pero '1s
espan
ta morir.

'lijensol,

?Qui no ha tingut alguna vegada por deis Iladres?
Quants cops al atravessar un cami solitari, ens haurá

semblat la remor deis arbres que agitava amb furia
el vent, veas misterioses que `ns cridaven,
crits es
glaiadors d' homes invisibles que viuen amagats en
les entranyes de la terra.
1 sil' atravessém de nit, el mateix silenci ens hau
rš espantat, i la nostra imaginació haurá fet que les
tenebres prenguessin formes monstruoses, i haurém
vist el brillejar d'ulls maléfics i haurém sentit en la
»ostra cara la fredor d' una arma blanca.
?I a quí temém Deu meu?...
A home. A I' home que té '1s sentiments atrofiats
i gosa fent mal als seas samblants.

?No es trist que I' !tome vagi contra 1' home? ?No
espanta pensar que 'I que us vol arrebassar la
vida o 'Is vostres estalvis, es un home que te una
us

ánima i

un cos com

vosaltres?

!Benhaurada la primera ciutat de la terra que po
drá dir amb orgull que no té !ladres d' ofici!...
!Beneit el día que l'home no anirá contra l'home!..
Ja sabém desgraciadament, que al mon sempre hi
haurá gent sense cor i sense conciencia, pero la so
cietat podría sanejar-se.
?Qué fem per a que no hi hagin lladres? Matar-los
a bastonades quan els atrapém intentant apoderarse
de loque considerém nostre.
I no sabém compendre que si la societat no tos
ton egoista no hi hauría tanta gent dolenta.
No haudem de permetre que corressin pels ca
nois abandonats, que creixen sense I' amor pu
ríssim d' una mare; que mai han trovat un Ilavis que
'Is hi besessin les galtes, ni unes mans que suaument
rrers

els acaronessin. Han anat fent-se homes sentint ho
rribles blasfemies; presenciant males accións; sen
tint converses que son per a ells una revelació de
totes les baixeses deis bornes.
Si fossim més boas de lo que som, i la nostra so
cietat fos més cristiana, i les nostres dames en comp
tes de fundar i sostenir roperos que moltes vegades
sois serveixen per a satisfer ridícules vanitats, se
preocupessin de tants infants que demá serán es
claus del crim i del vici, no estarien tan plens els

presiris.
Ah! si fossim veritablement caritatius, i `ns re
cordessim que som cristiáns, guantes ánimes redimi
dern!...

Ens espanten els !ladres, pero no fem res per a
hagin. Ens refiém no mes de la policia, i
no es pas aquesta la que
deu privar que existeixin.
Les obres socials les devém ter nosaltres.
Devém procurar que 'Is homes visquin contents,
que estiguin satisfets de la vida; que no profanin la
santetat de la paraula; que sien ben espirituals i ene
mics de la carn que enmalalteix les ánimes i les mata;
que escoltin més la veu de la conciencia que la de
que creguin en la existencia del creador de totes
cor
les coses.
Cembatém també rimmoralitat. Un home immorai
es temible; hem de fugir d eh l com d' un cos apestat
Avui degut a les publicacións pornográf iques
als espectacles pervers, se fa quasi impossible et
triomf de 1' esperit.
Avui domina la carn, i pocs son els qu' estimen
que no n'hi

espiritualment.
Per aixó

se

troven

en

tanta decadencia I' art ile

poesía.
!Desgraciat de l' home que naix poetal... Desgra
ciats deis que encare creuen en la Bellesal...
Mes que hi fal... Somniétn, companys, i planyem
nos que l' humanitat inventi cada día noves máquines,
i no zápiga purificar i perfeccionar els homes!...
CIVIRETTA.
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La constelació de robos
damunt de nostra ciutat
demostra que '1 Iladronici
va, igual que tot, progresant;
i, de repulsiu ofíci,
h ascendit a ser-ne un art
per escarment deis que baden
i exemple pels descuidats.
Un temps els !ladres tenien
fama tots de repugnants,
sense excepció de cap mena,

guerxos, garrells, nas xafat;
sels tenía en el concepre
de sers que deben espant
i feien pó a la canalla
i al porucs, tant xics

qu'eren

com

grans;

homes tan lletjos
que feía fástic mirals.

Ares

uns

la classe

es

distinta;

avui, si ho hém reparat,
els Iladres que son més lladres,
com més lladres més goig fán
No partem dels que enmanillen,
deis que s'asseuen al banc
en el Palau de Justicia;

o un

rellotge... assegarat

deis que venen a ca'n Jorba
en la botiga del Cali
a arrobes, com les petates
grillades o per grillar...
Are no gallines soles;
!galliners i colomars!
en lloc de la roba estesa,
roben botigues, basars;
robarán no sois metxeros,
!fins les calderes del Gas!:
en lloc de bastóns, pertiguea,
!a can Cuadros s'e, durán!
Alló de robá una agullaj
o un imperdible !no cal!
com el robá un trist rellotge
!es ridicol, anticuat!
Avui en la qüestió aqueixa
de les joies a tot drap
i rellotges deis de marca:
es on més s'ha prosperat;

perqué aqueix is desgraciats
son pobres lladres !els pobres!
que sempre Is han de agafar..
Doncs, com han d'aná a peu sempre,
per més que corrin !qu'es cas!
día o altre han de caure
i a la garjola fan cap
Parlen.) deis !ladres del dia;
els que ván sempre a cavall
del carril, del cotxe o auto;
els d'hotel i restaurant;
els que tenen millors flávies
els que son amos deis halls
i son en totes les lambes
quins tallen.., el bacallá;
quins coneixen més bel panyo;
per xó son tan elegants
i tant distinguits que roben
el cor amb el séu semblant
als que admirém ses figures
un

en

periódics il-lastrats;

que si a sota deis retratos
els seus noms no hi fossin pas,
els confondríen mil voltes

amb regidors, diputats
altres personatjes públics...
(sense mala intenció... es ciar!)
o

Fins are lo que regia
entrels lladregots usuals
era robar les gallines
o la roba deis terrats
en cases de gent modesta
cap als barris d'arrabal;
algún troç de canyería
d'algrIn pisot per Bogar;
merxeros i poms d'escala,

paraigues, bastóns capsats,
o bé agulles de corbata,

J'y
—?Ja sabs que '1 Pigat

l' ombra? Ha signt
els cinc dátils.
es a

descobert fent correr
—?Per la policía?
—No; pel gos de la portera.

—Ah!.,.
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El mal Iladre

El bon 'ladre

Ipuig els

Cavollers d' industria
de la Ordre d' Afanar

aetejen rellotjerfes
joieries en gran.

ami' Ilum i reixa a la porta
en menys temps qus canta un gall.

***
D' aquí vé que a ri` aquets mes/res
del Art modem de robar
fina els hl guardan respecte

Agents i Vigilants
!!Com que 'la (ladres d' avui día
els

son une

senyors tant mudats!!

PRPZT
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CARRIL.

Lladres amb establiment
Entre aquesta fauna particular de la lladregada,
hi ha el que 'n podriem dir el !ladre legal, aquell qui
roba, no sense ser vist sino a la vista de tothom, que
te botiga oberta i que fins i tot, el municipal, l'urbá
o la parella de seguretat s'atura al dintell de la porta
de son establiment per a fer-hi petar la zarrameca.
La veritat es, qu' eh, directament no fa el robo, mes,
consent en que altres el facin i fins los atfa a fer-lo.
Aquest es aquell que ban un rétol que diu: Trapos
viejos, sacos usados y desperdicios de toda clase,
ampara i protegen a tota aquella granujada d'homes
i dones i nois que pul-lulen pels molls, on s`hi fa des
cárrega de cotó o van darrera deis carros carregats
de bales, per a pagar grapada quan no ho veu el ca
rreter, omplintsen la garjola els nois i sota les fal
dilles les dones. 1 totes aquestes esgarrapades, que
la rampinya merma al pobre fabricant que honrada
ment ha comprat el cotó, va a casa del !ladre de 1,0
liga, i aquest compra per un tres i no res, aquella
mercadería que li ofereizen i que sab ben rebé que
es de procedencia ilegítima i després confecciona
unes saques immenses de floca, que ven a un altre
industrial tant poc escrupulós com ell, embossant-se

bon guany.
Nosaltres que prediquém contra tota immoralitat,
sia de la classe que 's vulga, hem de cridar ben fort
per a que desapareguin aquestos Iladres amb esta
bliment obert, més criminals encar q, e 'Is pobres
trinzeraires del moll, ja que no están exposats com
ellg, a que un día els sorprenguen infraganti, i des
prés d' un tip de correr als crits de !agafeu-lo! se
veja escalfat per un rengle de clatellades i engarjo
lat per uns quants díes.
Es una vergonya que Barcelona tinga d' aquests
establiments i es una vergonya també que sos pos.
sehidors no sufrescan el pes merescut de la justicia
funcionin en la més absolnta de les inmunitats,
un

Uses enagües, quatre camises,
eetovalles, sis tovallons,
yak conineres, set draps de cuina,
una dotzena de mocadors,
cinc tovalloles de tela rusas,
des bates blanquea, nou calçotets,
un tela de yenes i draps de tela,
den llenvols emplea i onze bolquers,

tres

se

pote

que tot

es

negar-me, lector amable,
roba... que 't robarán,

si acás, multada, la vas a estendre
sobre les urdes, dalt del terrat.
Dunas LinoN,

CLAR

I

NI-r,

L' HertEU
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Ai, !ladre.-

corn

m` has elissat!...
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a un

Ii roben la cartera
de bitllets de banc,

plena
un

Anib alió de la nevada
que va portar tant de fang
tot Barcelona, a chor, deja
que no's podía aguantar
tanta i tanta porquería,
com hi havía a rotas parta
i una brigada d'apatses,
que de França han importa,
liadregots i trinzeraires,
carteristes i truáns,

reventa-pisos, mossegues,
atracadors i bergants,
i tota

de

una

notas

lletanía

per

l'istil, triats,

dir: ja farém nosaltres
lo que no fá la Ciutat
i posant mans a la feina
van comença a netejar.
1 exercint el seu otici
amb tota la impunitat,
un et neteja la bossa
al ensan.re, cap al tart,
van

l'un deixa

una

neteja

el terrat.

Es conjuga a totes hores,
i en tots temps, el verb robar;

UN LLADRE

comPAsnt

—!Estic molt cansada, Lleganye.
—El día que 'm retiri del negoci, ja't compraré un
auto.

queixa que'l rellotge

sens

poguerlo despataar;

les eleccións s'acosten
!si n' están fent de trevalls
per a poguer robar actes

com

ais altres candidats!
Are está al ordre del día
esta paraula robar,

uns

i fins a dintre de casal
m'estan robant els companys,
puig avui els zunotaires
fins el paper m`han robat
per posar-hi els seus dibuixos...
i no puc té els rims més llargs.

CARALER.

!Liadres!

argentería

molt més neta que un mirall,
un altre el pis te neteja,
l'altre't

se

ti han acabat de robar,
a un altre la son li roba
un veY que esta ensajant
un solo de cometí
que no pot apendra mai;
un noi, diu que'l cor li roba
una noía de quinze anys,
un home, diu que li roba
el temps, un que ti está dant
una laza de tres hores

El CE rt es, que aprofitant lo abunansat del temps
de l'altre diumenge, després de tota aquesta tambo
rinada de neus i de freds, que nols deixá mourer de

casa, el senyor &al i la senyora Quela, se llevaren
de bon matí, i després d'anar a missa matinal, se di
rigiren cap o la estació del tren de Sarriá i prengue
ren dues idas y vueltas, d'aquellas que anuncien
a
pesseta, cada vespre, aquello Ile reros de bombetes
eléctriques, mudadiços, al costat mateix de la estació,
allá a la plaça de Catalunya. tra encare ben fosc,
que tot-just anava a cla ejar, quan arrivaren a la es
tació i tingueren que fer qua, ja que eran molts els
qui pensant com ells, anaven a Vallvidrera a passar
la diada que prometía ser espléndida, ja que mentres
se foníen els darrers estels,
apuntava una clariana
rosapa i bonica precursora d'un día seré.
Per fí pogueren comprar els bitllets i a l'aranya
estira cabells, encabirse dintre el cotae de, tren que
anava curull i arapait com un barril d'arengades.
L'interior, les plataformes, eren un raim humá que ve
ssava i sobreixía. Mes peraó la alegría hi vessava
també i de converse canturies, no'n volgueu més.
De coves amb terrica i pans i botes de vi n'estaven
plens tots els sotes deis bancs i penjades deis mus
cles deis homes. Avançava el convoi i el sotraquejar
deis cotaes semblava que anés encabint mellor els
passatgers i cada estació era una currúa de gent la
que esperava per a estampir encare més als qui ana
ven dintre, sobre tot a Gracia, on la gernació hi era
compacte, mes, de grat o per la força s'hi anaren fi
cant tots i quan amb prou penes i fadics arrivaren a
la estació inferior del funicular, tot eren corredices
per a arrivar primers a agafar el tren de corda.
En Blai i la Quela, deixaren passar aquella onada
de gent i esperaren pacientment el segon viatge del
funicular, i amb més comoditat quels de la primera
tongada, arrivaren per fi a Vallvidrera, quan el sol
s'axecava magestuós per sobre la mar Ilatina, om
plint de ilum i vida el plá de Barcelona i la ciutat
que dessota Ilurs peus se deixondía sota un mantell
de calitja vaporosa, fins que més tart, fet amo i se
nyor de la montanya besava amb béa de foc, eamu.

L' HEREU

nyIntse per

entre les brancades dels pIns, enriolant
ho tot i convidant al goig.
I anaren de bell nou a la font de la reata a refer
amb un bou esmorsar ses forces i d'allí a la den Lla
vallol i la del Fero i la Manigua, passaren tot el día
fruint a pler de la natura i sadollant llurs pulmons
del aire de resina i de pins.
La naturalesa exhuberant i alegre, amarada amb
la sahó de la neu fosa, era un espectacle comprene
dor i sublim a la vegade i la parella se sentia com

rejovenida, recordant els temps felicos del festeig i
les aigües del Pantano al entnirallaven el cel i'ls ar
bres de les

voseres.

Mes, despres del dinar reparador, el sol,
volgués pendre comiat de tanta hermosura,

com
si
aná fent
via cap a ponent i'ls nostres bons amics feren camí
del funicular per a anar a sa serena i plascevala
llar, i aprofitant els bitllets de retorn, amb tantes
empentes com a la pujada, feren la devallada fin sa la
plaça de Catalunya, per a tornar a casa Ilur, ben
agens a lo que'ls hi esperava.
Al pujar !'escala i anar a ficar la clau en el pany
de la porta, aquesta cedí i malfian-se de lo qu- ha

gués pogut succeir avisaren als veIns i junts amb el
municipal de punt, entraren dintre del pis i un es
pectacle esfereidor se pri sentá a Ilur vista. Els mo
bles en desordre, els calaixos volcats per terra, els
floreros trencats, tot indicava la presencia d'haver
sigut visitat el pis pels amics de lo d'altrí. I que era
cert ho deja ben ciar una Ilarga escarpra i un manoll
de rossinyols damunt de la taula del menjacbir. A la
senyora Quela, Ii agafá un trevall del disgust; espe
ternegant caiguda sobre una cadira; les dones pro
curaven retornorla, mentres els homes amb l'agent
de la autoritat devant, amb el sabre nú, anaven re
aseguint el pis sense trovar-hi ningú. Dessota els
Bits, derrera deis penjarrobes, rdalt deis prestatjes,
rés queda per mirar mes, tot endebades.
De sopte, del rellotge de calza, que hi habia al

re

cibidor, sortí un home, qui semblava volguer diri
gir-se a la escala per a fugir, quan fou engrapat pel
municipal, qui amb aire autoritari, Ii digué:
—;13é, ?qué hacia usted amagado dentro del re

llotge?

I l'home, aparentant una serenitat que no tenía,
si volgués sincerar-se de la situació en que'l
descobriren, contestá:
—Que volien que fés, m'hi passejava!
MODRST DE SOU.
com

UN LLADRR PUR

Qui, jo? Primer
policía...

SANG

que deixar I'

indumentaria,

'm

feig

L' HBRIU

paraules

nada d' un piano: «Nada le envidio a la dama ilus
tre...» i al cap de quatre díes es pot dir que no sentie
res mes sino exclamacións per I' estil. (Naturalment
que també ho cantaven les raspes, pero d' aquestes
no 'n va fer cas).
I tot satisfet agafa el rápit al cap de vuit dies, i
cap a Paris a buscar companys. Pero aleshores es
taven ocupats en tot alló de les escursións amb auto,
i creient que lo de fer la felicitat a les senyoretes d'
aquí ho podíen fer a tota hora ho van deixar per a
una altra ocasió. I fou aquesta fará cosa d'uns quin
ze díes... Mes, senyors, les nostres damisel-les son

ren

tan volubles que

Jo 'Is defenso
(Composici6

d'actualifat

Florals de l'Academia

Ilegida

en

els

Jocs

deJurisprudencia)

Lema: I así cada una
lejos la luz de la luna.
Ciutadans: Tots els que aquets dies heu proferit

mes o menys acres contra els que s'enamo
de lo d' altri i deis encarregats d' ana-ls-hl al da
rrera, (amb un fluviol sonant) clogueu a l' instant,
profans! els vostres l'avis i oía la defensa que faig
d'uns i altres, defensa que no per mes desinteressada
ita de ser menys eficac que la que pugui fer I advo
cat mes presiimit.
I he dit desinteressada, si senyors, perque unica
ment busco que la veritat resplandeixi com el sol en
pié migdia (quan está núvol). Me limitaré, doncs, a
exposar fets. Escolteu:
Tornava I' any passat d' una expedició artistica
per Sur-América un apache parisí; pero abans de
tornar a sa patria volgué permetre's el luxe de visi
tar la nostra ciutat, aproíitant el coneixement pro
fond que havía adquirit de la Ilengua oficial d' Es
panya.
I diu que no 's va penedir d' haver-ho fet, perque
va veurer desseguida que aquí hi havía un bon affai
re (vol dir negoci, em petiso) per explotar. I es que
passa un día per sota d' una casa hermosíssima i sent
la senyoreta que canta: «Yo soy feliz con la gente
del hampa...» noi, va pensar, aixó va per tu. Pero a
l'endemá ne sent una altra que diu: «I aunque maltra
te mi cuerpo y me pegue, suyo será mi amor.» Ja hi
ha feina per dos, va dirse. Al mateix día una d'uns
divuit abrils centava aprop del balcó, seguint la to

Ja estaven

ja ni la

cara

els hi miraven.

punt de clavar

una
palliça e 1' amic
casa, pero aquest, mirant d'
estalviár-se-la, els hi va dir: calma, companys, que '1
día 31 torna a debutar Mademoiselle Raquel, la dolça
sugeridora de la febre apache. Els convence hi acor
a

altruista i tornar-se 'n

a

daren quedar-se uns quants dies mes a Barcelona.
Van anar a Atracció de Forasters, i estava tancat,
al Govern Civil estaven enfeinats amb Jui tal Benja
mín o Bergamín i aleshores vegeren ciar que ells ma
teixos s' haurien de fer el gasto. I veus-aquí que fal
taiit-los-hi aquest día una friolera per a donar de pro
pina al cambrer ho van enneatIlevar an en Cabré. Al
Sigle hi van anar a pendre café. Aquesta es la veritat.
Perque censureu, doncs, oh pares de familia! el
procedir deis que no mes busquen el benestar de vos
tres filies? Per qué voleu que la policía els privi
aquesta bona aedo? Reflexionin, senyors meus, i ve
gin com lo raonable es organítzar unes guantes fun
ci íns escullides a 1' Ideal per a obsequiar als il-lustres
hostes i després obrin una suscripció i veurán com
molts senyors que '1s hi doten cinc cántims per al

Temple de la Sagrada Familia, posem per cas, hi con
tribueixen amb una regular quantitat. Parlin-ne entre
vostés i si acorden ferho no 's queixarán de
L'HEREU ESCAMPA.

'Pi

iAi, gracias a Datt

que trobo

un

guardial...

75

—?Falla el favor, guardia, de dirme si per &guata voltants hi ha una casa de Banca?
—Sí; en la primera travesía. Pero ele adverteizo ame ara no hi trabarán ningt.

IS

'

o tu

raptar

ttenques ta percata,

o't retiro

amors

mos

i eapujarEls

llognés

de quaranta naps al mes.
!I per sois quaranta naps,
hi ha qui's ven l'honra i 'ls draps!
PE? DE L'OLI.

Diuslue en Carce, Carcereny,

perdut fa temps, el eny,
fa de petardista;
car nascut entre esquerrans,
«va trair als seus germans
per tornar-se reformista,
més !oidál
qui fa avui fará demá.

9 9 9

que ha
are

I el demá que ja ha vingut
fou molt més, molt més pclut;
car

després

pescá'l peix

de

de la séptima tinencia,
va trair a sa conciencia,
va

trair-se

a

mateix,

si

prometent-se a l'Abadal
votant

qui fa

un

a un

radical;

més !ai d'ell!
cove, fa un cistell.

I el cistell ja s'ha trobat,
de bimet ordinari
i amb el fons tot reventat,I
digne sois d'un propietari
de la Defensa Social
es

;tant se val!:
dir al Judas maula
de la Rambla de les Flora;

qui

va

Interviu amb el

Senyor Ric-Rec-Rac
No hi havia més remei L'HEREU havía d•informar
ala seus Ilegidors, del funcionament d'aquesta mis
teriosa organització que, amb tant admirables resul
tats, demostra el concepte degenerat que te del
dret de propietat, i vaig disposar-me a visitar al
distingit i celebre Ric-Rec-Rac, mestre en huta mena
de malifetes. I al dir-li mestre no'l vui pas ofendrer,
comparant-lo amb en Lerroux.
La vritat, no hi anava gens xiroi perque ficarse a
la boca del llop, sempre fa basarda, pro m'asseguro
de que duc la medalla de la Verge penjada al col!,
em fico la Browing a la butzaca, i cap a casa
del
senyor Ric-Rec-Rac falta gent.
Ja`m tremolaven un xic les carnes, ja. pro amb un
crit interior de !tiva Quim! em planto devant del por
tal, pujo Pesca a, m'acluco d'ulls, truco i...
—Bona nit tingui, vaig dir amb la veu mes dolo
que tinc

en mon

reperteri.

—Buenas--en respón un'altre veu, arnb
no es

pas del

piano.
Ern gir.. pensant si

tó que

un

meu

capat de les

neus

alló

era un

bs

es

de montanga, i no, no

bs pro ho semblava, ta-nt que
trille aclatit si aquel] fardo,
en apariencia femeni, que m`havia obert
la porta, era masculí o neu re.
--?El senyor Ric-Rec-Rac?
ho era

un

encare

no

—Está sopant em respón aquella
de penca de bacallá, amb un
aire de «ves amb compte» que'm feu es
morros

tremir.

—?Qué
de nit?

vol vosté

an

aquestes hores

—Dígui-li que soc l'Andalet del vi...
—Aquí no deLém el vi a ningú, que
tot ho comprém en gros.
—Senyal que poden; jo amb prou
feines vale a la menuda.
—No n'haig de fer res.

—Doncs, dígui-li que soc el repre
sentant de L'HEREU, Ii dic, aixís amb
cert aire de guerrero del temps del
Odeón.

!Renoi, que vaig haver dit!
--?L'HEREU, L'HEREU, diu? entri,
entri

—Beurá, vaig fer jo.
—No senyor, segui un
tot seguit vindrá l'amo.

sala bastant ben
sillería de reps, un
trémol i una taula plena de periódics.
Francament allá per a un senyor era
masqa ordinari i per a un... ordinari,
era massa senyor.
?Sería un periodista aquel! borne? Si
no ho era ?a qué tants diaris? Hl halda
allí El Progreso, El Diluvio, La Van
Em fa entrar

arranjada amb

REFLEXIONANT

len mirat, si no fossin pele diners jo no'n sería de lladre.

moment que

a

una

una
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guar, La Publi, La Tribu, el Brusi i tota aquella
roba bruta de settnanaris, catalans i castellans que

en La Esqueila, Papar i el KD Ti acaba
!Cu-Cat! Tots hi eren menys L'HEREU i Miró
comensava a intrigar-me, quan s'obca la vidriera i
entra un... un... no se com.dir-ho, pro vaja un home
d'uns quaranta anys, fort, sapat i amb un aire de
mofeta que, de primer entuvi, ja'm desconcerté un

comensa

amb el

xic.

Tenía una mena de posat com de Capitán Sán
chez que no m'agradava gens, i per la qua del ull
guaitava jo d'on sortiria el martell que m`havía de
fer pasteles, encare que no'm sentia pas amb voca
ció de García Jalón. Em mira, fa una reverencia de

gentil-borne

i diu bruscament.
vosté de mi?
—El senyor Ric-Rec-Rac?—vaig fer jo.
—Per servirlo, si ens entenem de preu.
—No, si no vinc a vendre-li res, responc pensant
que m`havía equivocat i que aquell home era un ma
gatzemista. Jo soc l'Andalet...
—Si, del vi; ja m'ho ha dit la Ripia que es la nos
tra raspa i crec que vosté raspa en L'H,:gEu
—No hl raspo res, que hi escric, dic amb tot mon
orgull ofés, i sois he vingut encarregat per la Direc
ció per a demanar-li una interviu.
-

—?Qué vol

.....

—El tenim aquí. Anem a la sala de trevall. Aqiti
te el Sancta Santorum de la casa.
Amb un xic més caic en basca, no se si pels: co
neixements Bíblics que demostrava la Ilatinada o
per l'aspecte
apn sobre una taula llar
ga, hi havia uns planols en els quals feia acotacións
en Rec, mentres en Ric prenia notes, i en
Rac, po
saya ordre en un munt de ferreteria de llimes de to
tes mides i gruxos, claus, russinyols, palanquetes,
parpalines, amb una paraula, una monad2 d'eines.
—?I la feina d'en Ric?
—Es molt important. Envía trevalls a la prempsa
donant noticia deis music-halls i centres de corrup
ció, portant als salons del senyors el tango argenti,
la d'anca del os i el baf de totes les obscenitats,
fent devallar d'aquets salons a les tatúes del joc l'or
que ve després a nostres mans. Ademés cuida'Is
cambiasos, carteres, etc.

-;Admirable! vaig dir jo. ?ten Rec?
—Aquest amb les notes d'en Ric, apunta en ele
plánols, les hores de retiro de les víctimes, costums
de les parelles de servei, aon van a fer la copa, en

assegura l'éxit de nostres trevalls.
Rac?
—Lo Rac cuida de la tarregada que neteja galli
ners, terrats, passa-volants, algún piset i sobre tot
te la cura de tenir les emes sempre apunt.
Jo porto la direcció de tot. Dins de la Llei o vo
rejant la Llei, com deja en Canalejas, tracto amb
els cacics el preu duna elecció, amb certa prempsa
l'estima duna campanya calumniosa, i amb qui pot i
vol, fins la pau o el desordre duna ciutat. Segons
me convé, a uns diaris duc unes noticies, a uns al
tres unes altres en forma de solts, anuncis o gazeti
Iles pagades i pel miserable preu de tant la ratila
asseguro l'éxit d un negoci gros.
—Perdoni senyor Ric-Rec-Rac, pro axó es abomi
nable, vaig dir jo astirat de tanta sabiduria perver

fi tot

—?I

cine

en

sitat.

—Doncs que? respongué ehl amb veu !rada. ?No
tots lo matex? ?Quina diferencia esseucial hi ha
entre Is acusadors i els acusats?
?Qui es més culpable; el que paga o el que cobra
per a fer el mal?
Si com diu el senyor Governador tenim nosaltres
un concepte dcgenerat del dret de propietat, també
el té de les funcions guvernamentals, el governant
som

I
—No besquegi més; pregunti tot lo que_vulgui i Ii
quedará satisfet.
—Digui'm docs, ?Es cert que vosté es capitost
d'una vasta associació que es dedica a... a... vaja no
voldría ofendrel, a guardar lo deis altres contra llar
voluntat?
Vosté vol dir si jo soc un capitá de lladres ?no
es aixa Parli ciar.
—!Home! no m'hatiré sabut esplicar... pro si vosté
ho ha entes aixís...
—Si, senyor, si, 1 vui dir-li que no hi ha tal aca ni
barraca. Jo soc de la societat mondial en que tots en
teném i agafém les coses com volém.
—No pensa pas aiaís el senyor Governador.
—Perque eh l te un concepte degenerat del dret de
l'autoritat.
asseguro que

—

mare! vaig pensar jo; libró s'embolica; aquest
més de Iladre i periodista, es un filosop...
—I permetim senyor Ric-Rec-Rac. ?Vosté tindrá

!Ai la
home, a

molts companys?

—Companys d'estudi,

i

en

Rac Els altres

no

no son

més tres; en Ric, en Rec
més que instruments de

plans.
—?Aixis vostés obren sobre segú?

nostres

—Els fets ho diuen prou ciar.
—?I aquest estudi...

que te tancat el Parlament i falseja la llei i el sufragi
fent encasillats, i el governador que suspén munici
pis i regidors legalment elegits pel poble, com té un
concepte de general de sa dignitat professional, l'ad
vocat que defensa una qüestió injusta i'l magistrat
que falla contra dret, i la premsa que fa una cam
panya calumniosa, i ins els católics tenen un con
cepte degenerat de la doctrina cristiana, si deis
cabals sobrers no donen menjar al qui té fam i beu
rer al quité sed...
-Prou, senyor Ric-Rec-Rac, prou, vaig dir-li
axecantme en sec. Mercés i estigui bo.
—Digui a L'HEREU que si he sigut tant franc amb
eh l es perque veig que no está tarat com aquets pa
pers que ha vist aqui damunt.
—Sí, si, ja li diré, i recados a la tia.
Vaig baixar l'escala d'un salt. Necessitava l'aire
fresc del carrer. Jo no hi havía pas anat per a sentir
Tanta lógica en
an en Balmes alli. Mon cap bullía
un ser mancat d'ética, m'hauría tornat tarumba i .st
L'HEREU Ii faria falta per a un altre día.
-

L'ANDALET:DEL

Vi.
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E

Ajuntament, el regidor
fou grollerament atacat
pels radicals per I' ordre donada al Sr. Casany de
liquidar els conceptes de servei municipal de cotxes,
cada quinze dies.
la darrera reunió del

n

regionalista, Sr Rosés,

tava compromés a anar a la Rua amb un joc de
pes de les que li compren el safrá.
!Arri a peo; se us va acabant el bróquil!

Si

compren aquet ~dux
faré de romanser
del espatarrant garbux
d'en Carner amb en Lerroux,
i en Lerroux amb en Carner.

Tota la brivalla lerrouxista li va caure a sobre.
iMagnífic, senyor Rosés, magnífic!
D'aixó s'en diu fer feina i aixo es lo que Barcelo
na volía.

em

us

.14

u14

ordre del senyor Rosés, sels ha
A mbbataquesta
passo; veig
als pobres amigos de/pueblo, els passetjos
aca

la Rabassada, i excursions de tota mena,
en companyía de sotes que embruten nostra ciutat.
Aixó quan qualsevol flavia amiga, no agafava
i'ls xéflis

l'auto pel

Qui

priva

a

seu

compte, pagant l'Ajuntament.
es en Polo Otin que

més desconsolat está

es

ras

a

escamot de

un

entrar

a

gent

a

qui

la

policía

Belles Arts.

es un
robo; pregunto i em diuen que
imponents del Amic del Poble Catalá que voten
retirar les imposicions i'ls fan passar amb camándu

Penso que

son

les.

Mentres en Peret Corominas cobra
bino birllo les sis mil peles de Presi
dent.
Sense volgué, penso amb les filoso
fíes d'en Ric-Rec-Rae.
1 amb la conveniencia d'un acta par
lamentaria.
Que dona inmunitat.
tenim l'Alomar quefe de lo que
JaVegueix
dient-se'n esquerra.
a

1Meno; per

guin. Sa

mi que li diguin com vul
Ila será no més que lo que

com

es.

I l'Alomar també. lin home que ha es
crit el dir me c.... es a dir, la blasfemia
més horrible, es un acte viril, ja está

jutjat.
No es més que

una comuna.

qus m'agradaría
per cert perorant
aixís,

Bialó

o

Congrés
d'aquells

al

tro

veure

en

un

an

en

miting

i que petés de sobte nn
que fan tremolar les vi

drieres.

?Aon diantre s'amagaría aquet

va

lent?

Perque allí no hi tindría matalassos
per ficars-hi a sota com fa a casa seva.
e.94

Elsque avui degosen
Barcelona
de més
carrers

nom.

el del Perot lo Padre
i el carrer de Robador.
son

Idel
contratista del servei senyor
sany ?qué
dirém?

Ca

en

-Ai, Julieta meva,....vosté m'ha robat el

cor.

Rés, sino qu'es ven que la vaca era
ben Iletera, i que's van posant a la vista
del públic les finalitats de les Gandida
tares administi (rimes.
1 aixó que tot just comensím el bieni.
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1 que aviat donarém la pa
raula a la Unió Gremial.

per fi

La Vanguardia es
fa res,-;(5 del escándol del
cotxes del Ajuntament.
Deu ser que els radical,
s'han donat de baxa de la sus

cripció.
Que es l'ilnic fibló que mon
an aquells cujus Deus verier
es!.

1 guardia:
curiós el

cas de

es

Are crida

contra

diferencia del
afers

La Van

municípals,

la

in
els
i devant les

públic

en

disbauxes lerrouxistes.
Després amb 'ses candida
tares administratives els hi
va facilitar la majoría.
I amb la Defensa Social ha
fet la defensa del lerrouxisme.
I arilb el vot d'en Llanza ha
dat la alcaldía an en Pich.

Sagnier.
Ningú!Afarta'm
milló que
i digam moro!
en

Veus aqui tota la missió
d'aquet nou Marqués de Ma
rianao; fer el fatxenda.
I que'm perd.min els de Sa
badell.

Segons

ja ho sabs, Conde del Asalto ruitnero...
—?Oyes?... Otro asalto y en casa de un Conde... no

Ric-Rec-Rac,

el
també te un
concepte degenerat del dret municipal.
Peulue es ven que en Ric-Rec-Rac
es un home saberut
que no te pas res de mut
quan se posa a buidá'l sac.
senyor

en

los

perdamos

de vista...

Sagnier

1 filas se jo quels jaumins
irán amb els lerrouxins.
I cantarán les absoltes
tots plegats al Carnestoltes.

A IlliCdel Puig
i Cadafalch no'n fassis
deis Ilatirucs
Progreso et
efusdem furfuris.
cas

'esquerra, aquella
tanta gloria podía

atteri

Res, avui estic per llatinades.
Si jo fos en Bailarin !cóni ballarienl Peró

a

dalt d'un

cadafalc.

Lacontra
Campana de la desgracia está enfurismada
La Veu, perque publica
article que
un

considera injuriós per

a

l'Alomar.

El pobre Bialó es un polític frascassat. Es curiós
que protesti de les instes apreciacións de la Veu, un
periódic que no més viu de calumnies i de insidies.

gran esquerra catalana que
dar a Catalunya ha acabat ja

historia.
Comensá combatent a la Lliga i acaba aliant-se
amb els eterns enemics de nostra terra, amb els le
sa

rrouxistes.

!En Jaume Carner, amb en Lerroax!
!Qmna vergonya! !quin fástic!
?Qué dirán, are, els nacionalistes de bona fe?

41Sabadell
En Griera
panell,
girat el
a

senyor que viu a la Granvia una raspa li va
raspó dues mil peles en bitllets i altres dues

tot

un

mil en joies.
I lo més curiós del cas es que dit senyor feia tres
mesos que la tenia i no més sabía que's deia Elvira.
!Ja es badár: ni Mossén Antón Navarro amb el Pa

PUL

Jo amb tres mesos ja m'hauría enterat fins de -les
primeres sopetes que menjá quan la desmamaren.
jo.
perque per enterar-me
eIeccions;

Se que
presentar an
la

Lliga.

venen
en

Vallet, per

a

seu
ha
i abatana als catalans
per aidá als republicans.
Mes no pot havé oblidat
el alcalde bataner
que un alcalde no deu ser
más que bona autoritat.

JI
Lliga!
mes hermós donará
:QuinEllaespectacle presentará
redressada, lluitart
la

se

que les dretes

volen

poguer entrebanear

a

sola es
Catalunya contra tots sos enemics.
!Avant, avaat se.npre:

per

L' MEREJO
ano,
rol—

vzwaiweemesv.rárim-~".~~-41
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ni l'havien temptat les proposicións favorables que
Ii poguessin fer els empressaris de Madrid.
Per Catalunya s' hauria sacrificat i si hagués sigut
necessari el seu sacrifici. Les obres qu'ell represen
tava ningú podrá atrevir-se a representar mentres el

record perduri.
?Qui pot atrevir-se a encarnar
«L'Eloi»; Phermirá de «Terra Babea»,

seu

El gran actor catalá lscle Soler, es mort! La nos
Catalunya també. L'actor
escena está de dol i
que'ns deixa, no era pas un d'aquets actors que sen
Ilengua, 's dediquen a l'esce
se amor a la terra i a la
na catalana, i aixequen el vol i fugen a llunyanes
terres, quan un empressari qualsevol els crida.
en Soler era un catalá de „soca arrel i un ena
morat de la seva terra. Per abtó avui tots els cata
láns plorém la seva mort, i sentim amb tota l'ánima
qu'hagi baixat al sepulcre.
En Soler era tal volta el darrer actor que'ns que
dava d'aquella pléiade d'actors gloriosos, que logra
amb el talent deis
ren amb el seu talent, més que
autors d'aquells temps, que triomfés l'escena cata
tra

lana.

el ceguet de
el tonto de la
«Creu de la masía», el noi del «Mestre (le minyons»;
el metge de «El Pati blau»; el Bisbe de «El Místic» i
tants altres personatges qu'ha inmortalitzat.

Dificilment tornará

a

tenir J'escena catalana

Prenguin exemple d'ell els actors descontents
que sempre malparlen de Catalunya; els que fugen
atrets per l'éxit de un día, i després se troven sols
i despreciats pels empressaris forasters els que's
han de abandonar el
creuen que per esser grans,
teatre quels ha donat un nom, i quan se troven Iluny
de la patria'Is desenganys i la realitat de la vida, es
vaeixen les seves il-lusions i'ls seus somnis.
En Soler ha sigut un gran actor, sense abandonar
Catalunya. Ha triomfat estimant-la, i ha mort satis
fet perque sabia que l'estimava tot un poble.
CANTACLAIt

Soler per a encarnar personatges
genuinament cataláns ni per a lograr que'l públic se
commogués o tingués a flor de Ilavi una rialla.
Era nostre plorat actor tan original i havia creat
s'atrevía a
tants personatges, que quan algún actor
representar una obra qu'ell havia estrenat, imitava
els seas gestos i la inflexió de la ven, doncs de lo
contrari no hauria lograt ferse aplaudir del públic.
En Soler mai havia representat obres castellanes,

Ningú com

en

P.

•

•

un ac

tor tan eminent.

B.—Agullana.—Está

bé. Li abonarém ,pró

film cobrat cap?
P. P.—S. Pere de Torelló.—Pot
com diu, pró cada més será més clá.

?vol

•

dir que

no

fer-ho tal

J. P.—Pobla de Lillet.—Pot entregar-li els pa
quets.
LL. F.—Tarrasa.—Li enviém lo mateix.
M. J.—Igualada.—Van els ecsemplars que de
mana.

J. S.—Riera.—Es precis

que

regularitzi

la

se

situació.
P. S.—Calde.s.—be Ii envia lo que vol; pot
tornar els sobrants i pagar en la forma que diu.
P. C. —Moyá.—Procuri liquidar. Se li envia
lo mateis.
S. C.— Cassá—Vosté matex. Envíi lo que si
gui amb segells que no dona molestia. Enviaréis
els mateixos ecsemplars.
R. P. —Voste jove no ha nascut per a poeta,
sino per a betes i fils.
M. N. —Es massa brut, ?per qui ens ha pres?
Julieta.—Ai fill meu, qu' es romantic vosté;
fassis dar una mirada.
J. N.—No ho podem publicar; no veu que cer
tes coses no's poden dir al governador.
J. R.—Si está trist no sabém que dir-li; com
va

pris

unes

castanyoles.

N,
/-

—Senyoret, puc ja tancar la porta?
—No; déimila oberta no fos cas que'm robessin i encar
me

malmetessin el. panys.

IMPREMPTA

ANTÓN GOST
Balines, SS.

—

Barcelona

INTERVIUANT A UN LLADRF: D'UPA

L'HEREII.—?Voldria dirme quin
En Ric-Rec-Rac. —R us inyol

es

el

seu

autor

preferit?

.

Magatzém crOptica

FERRAN ARRUGA
CDP-ric
Carrer de Jaume I, núm. 14
BARCELONA
no pot llegir les Iletres del gravat a la distancia de 25. 30 centímetres deis seus ulls, senyal de
vista es defectuosa i necessita lentes o els que porta ja no li van bé. Vagin desseguida al
CARRER DE JAUME I, n. 14, on trobarán cristalls que li permeterán llegir-ho seas esforc de cap mena i
conservará abrís la seva vista per sempre.

Si vosté

que la

seva

Montares oralogos1lineros en 111181,
Oran

Illlems per

a

alsebartit

e,,

IaDattl'ori or macís
birteelem per

a

a

tata

mana

d'arragloa

formes

teatro

automovilista, termémetres, impertineuts, mondes i tal lo misma
'Tallar par

oil

a

Ilptita

o n

1

llantos i practiques

carrsp

a pus

!antela

releas
1

tul o cap

ah Ilec

ullooraa

Cafés i Thés, LA ESTRELLA- Carmen, 1.-Barcelona

L'

—Ho

trovo

molt exposat alzó d

aseureasint una joieria
—Uva, mi...

de la Rambla...

afanar

una

calotets de

un

terrat... Potaar anide.

ales

fU

seguro

1,si

