28

12 de

Maig de

1914

•

.1NA V.CTIMA DE LES VAGUES
—la ho veus, fill meu, quanta foryal... 5i'l teu pare

gerardat lea eapattleat

haguesisig•-• oroteatant,

potaer ti hanrten

306

L'HER111
un pare que
aconsella i fressa'l camf del
bé an els fills que están sots la seva tutela,
l'autoritat deurfen basar-la amb la justicia,
fent respectar les Ileis que regulen la vida deis
com

dk.?
J.T

MAN-`1
rfAI.,

pobles.

ENYOR Governador, permeteu-me
que

us

digui

en

secret i

sense

que

ningú n'hagi esment, el concepte

que'ns mereixeu.
Senyor Governador,

els catalans
hem perdut per ésser
massa francs, i, com a bon catalá,
us haig de dir, amb tota franquesa
i amb el respecte que'm mereix la
vostra persona, que ho feu molt
sempre

ens

malament.
Perdoneume que

us ho digui amb
tanta cruesa i sense eufemismes,
perb és tant funesta la vostra gestió i teniu un
concepte tan equivocat de la llibertat, que ex
terioritzar el nostre descontent amb paraules
encobertes, sería una covardía i una claudica
ció vergonyosa.
No volem significar amb les censures que
us dirigim, quels demés Sanxos que,
com
vos, han tingut l'alt honor d'ésser governa
dors de Barcelona, 'nagin sigut uns ignocents
angelets, i uns homes sense malicia ni imper
feccions. No; sería injust si féssim una afirma
ció semblanta, perb sí podem afirmar que vos
sou un deis governadors més despreocupats
que hem patit.
I nosaltres que'ns crliem, oh santa igno
cencia, que estáveu animat de bons propósits,
i que havíeu vingut a nostra capital amb el
sant intent de ter-nos ditxosos. Nosaltres que
suposávem que ereu un intellectual, un home
coneixedor de l'art de governar i déls proble
mes socials, avui tan diffcils de resoldre, i heu
resultat tot lo contrari.
I sabeu, senyor Governador, perqué ho feu
tan malament?
Doncs perqué no'ns estimeu ni'ns coneixeu.
Us envíen a Barcelona i tenfu un gran des
coneixement de la manera de ser del nostre
poble, no capiu els nostres ideals ni les nos
tres aspiracions, sentiu parlar la nostra gent
i per vosaltres és lo mateix que parles gent
extrangera, no coneixeu les nostres tradicions,
ni les nostres virtuts, ni'ls nostres vicis, ni
esteu competrats amb els ideals que fan créi
xer i prosperar la nostra ciutat.
Sou aucells de pas; plantes sense arrels;
aultmates que fa moure'l ministre de gover
nació, segons el moment polític exigeix.
Ah! si'ls governadors que'ns envíen els po
Mies de Madrid, coneguessin el carácter cata
lá, i sentíssin amor per la nostra ciutat, prou
sería més beneficiosa la seva gestió.
Un governador no hauría d'ésser un déspo
ta que imposa arbitrariament el seu crite'ri, t
obliga, vulgues no vulgues, a complir les
seves disposicions, sinó que hauría d'ésser bo

1 ara, qué és un governador, senyor Andra
de? Es un agent del govern, un representant
de la fracció política que governa, un aspirant
a ministre, un bon senyor que quan ja ha fet...
prous sacrificis pel seu partir, dimiteix per a
que ocupi el seu lloc un altre bon senyor que
ve a fer... sacrificis.
Actualment els governadors están comple
tament divorciats de la opinió pública, i no
inspiren el respecte que deurfen d'inspirar.
Nosaltres respectem el principi de autoritat,
comprenem que un poble sense lleis i sense
governants que estiguin facultats per a dirigir
els destins de la nació, és un poble que va a
la ruina, que está destinat a desaparéixer, perb
també comprenem que un borne a qui li con
fíin la missió difícil de governar, déu predicar
amb l'exemple, i procurar que tots els seus
actes sfen presidits per la raó, la moralitat i la

justicia.
I vos, senyor Andrade, heu fet tot lo que
fer? Heu procurat fer tot el bé que'l
vostre cárrec us permet realitzar en benefici
de la ciutat, a la qual veniu obligat a defensar?
Quan els vostres visitants us deixin reposar,
quan tots els que acudeixen a vos pidolant
favors i concessions justes o injustes, deixin
de molestar-vos, mediteu en la soletat de la

podfeu

vostra

cambra,

com un

penitent que's disposa

les seves culpes, i sentireu
conciencia que us dirá: Tú
de la venda tots els llibres por
atrofien els sentiments de la
joventut, quels degraden l'Is envileixen, i per
mets que s'exposin públicament, excitant les
baixes passions de l'home; tú podríes fer des
apartixer les publicacions d'una sensualitat
embrutidora, i deixes que's venguin, contri
buint aixf a la degeneració de la raga; tú po
dríes prohibir que funcionessin en diferents
indrets de Barcelona. aquelles seductores ma
quinetes, inventades per a apoderar-se deis
diners precisament de la gent que més els ne
cessita, i permets que impunement funcionin;
tú podrfes perseguir a tots aquests bornes
sense dignitat ni conciencia, que,
com a pre
text, posen un establiment de begudes o una
fonda, i donen facilitats i medis per a que cada
dia sien més i més, les dbnes que no poden
mirar fit a fit sense quels hi surti al rostre els
colors de la vergonya, i deixes explotar aquest
vil negoci. Ah, si la conciencia us fá totes
aquestes acusacions i les mediteu bé, segura
ment no restareu impassible com aral... Mai a
Barcelona havía regnat tanta immoralitat, com
d'encá que vinguereu a fer-nos ditxosos.
Es convenient, senyor Governador, que
s'eviti, costi lo que costi, que la pornografía
prengui proporcions tan alarmants, i que's
venguin !libres que degraden la dignitat hu
confessar
la veu de la
podrfes retirar
nográfics que
a

mana.
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Potser us motejaran de reaccionad, 1 us di
rán que sou enemic del progrés 1 de la [liber
tar, peró an els que aixó us diguin. podreu
dir-los hl, que mai la immoralitat i el Iliberti
natge han sigut propulsors de l'engrandiment
d'un poble.
Cal perseguir als que mercadegen amb Ili
bres obscens, i an els qui valent-se de la cari
catura embruteixin ala poble. Ja sé, senyor
Governador, que lo que faig és predicar en

desert, 1 que'ls meus planys 1 les meves quel
xes us farán somriure irónicament...
Sou un autómata, un agent del govern i heu

de fer lo que us manen.
El partit al qual teniu l'honor de militar,
s'anomenzt pomposament «Lliberal-eonserva
dor», i de alguna manera ha de demostrar la
seva filiació 'liberal.
El lliberalisme, per lo que's veu, és la salva
ció d'Espanya.
CIVERETTA.

DE COP 1 VOLTA
Tots els periódica d'Italia
Espanya estant alabant
per el modo d'obsequiar-ne
a

ho han trobat incompatible
ser

diputat elegit

pegant garrotada seca
als séus súbdits més tranquila
1 fent millores urbanes...

i baffle, tot d'una peça,
com era tot son desig...
que's queden a mig camí.
Ah(?) 'ns tenía en gran ansia
a nostra Ciutat Comtal
a tots els barcelonins...
Com per terra poder ter
i a Madrit, tots ella quedant-ne qué probava aqueix mal viure
més vagues, no se sab guinea,
de casa nostra emprendats,
per dl amb tan de neguit?...
ara 's veu que entren en torn,
refermant aixis la fama
qué era un alcalde de talla,
per variar, vagues marines
que tenfm—modestia apart
no volent ser sustituit
de pilota i capitana
d'arxivers de cortesía
pel tinent alcalde eléctrie,
que als naviers cerquen bronquinas...
1 altres títols consemblants,
l'incommensurable Pich
I, segons deis un barquer
mercés a n'el bon concepte
que fa mérits amb la vara
que en el por/ caça gavines,
que ja fa segles forma
(que és de freixa en els séus dits) fins fiarán vaga 'Is pilota
de nosaltres En Cervantes...
cada vegada que's queda
oh Deu! de les golondrines,
(I aix6 que era castellan.
a ter de baile inrerí,
PEPET DEL CARRIL.
De segur que d'Anglaterra
els diaria farán igual
per les atencions rebudes
recentment a Ilurs paisans
que han visitat, de passada,

—

els missioners protestants
amb motiu de l'Assamblea
celebrada a Belles Arta.
A propósit: és lloable
que ala extrangers visitants
seis festegi i afalagui
per a deixar ben sentat
el bon nom de Barcelona
1 de les autoritats;
empró també convindría
(si a nels forastera seis fan

11111111011111.
N'tgal
'

agasatjos

per a atraure'ls)
que als que vivím a Ciutat
se'ns tractés... com als de fóra;
ja que'l ser de dina rés val.

A En Belmonte, el Fenómeno,

(que
per

sé si es estrafet
aixIs anomenar-lo,

no
a

perqué jo, doncs, no'l conec)
ha 1ingut una coglia
que a n'els idólatres d'ell
els té que nols deixa viure
per por de que'l xiribec
deixi en mal estat al Mestre
de l'art excels del toreig.
I les Gazetes taurines,
oficialment per dever,
dúen el parte dYari
del estat del gran pacient,
qual desgracia, per desgracia,
té amb l'ai al cor sis fervents
partidaria de les banyes...
que hauden de dur-les ella.

Per ff,
per

no

se

n'ha anat l'Alcalde

poder ter seguir

Juntes l'acta i
A l'últim, allí

a

Madrit

EL PREMI

FASTENRATH:,

'

—No t'han premiat la comedia que has presentat?
—No, noi; m'han ben fastenrathil

LlIBREU

Si

la festa de la Pau
barallen pels tramvfea
uqué farán quan commemorin
la presa de la Bastilla!!
a

se

L'amic de la mamada és mort
Els nostres infants están apenats perqué
que tenía més coneixement que molts homes que jo
conec, ha deixat per a sempre als seus companys

de gavia.

amics de captiveri han plorat a
lo mateix que si s'hagués mort el seu
llibertador. Com que'l vejen tan ben sapat i possei
dor d'una trompa descomunal, creien pobrets, que
el día que se li acabéssin els llonguets comença
ría a trompades, foragitant del Park a tots els
guardians assalariats que s6n els culpables de
quels Ileons no puguin tornar a les selves de
l'Africa, el condor a volar arrán deis cels d'Améri
ca i els tigres a córrer Iliurement per les terres
inhospitalaries de l'India. Pobres feres, com l'han
sentida la mort de l'Av'.
L'Avi era nat a llunyes terres y desseguida que
gusta el nostre pá que deu tenir mil gustos pels
que no han menjat altra cosa que herbes insubs
tancials, se declara entusiasta i partidari de la
Ilengua catalana. Al revés de molts que jo conec,
que fa molts anys que mengen el nostre pa, i bon
profit els fassi, i encara no'ns volen entendre.
Ja Ii podfeu dir al nostre simpátic Avi: Soplal...
levanta la trompal... que eh l restava impassible, lo
mateix que se li preguntéssin els anys que té...
Perb en canvi un bailet Ii deia fent cantarella: Ay!,
bufa, i haurfeu vist quines bufurrades donava...
El postre Av!, era agrait; sabía quels catalans
l'alimentávem, i volía correspondre a les mostres
de simpatía que continuament rebía.
Tots els

seus

Ilágrima viva,

Si no hagués sigui tan prudent i tan entenimen
tat, haurfa sortit de la gavia, per anar a donar un
tom per Barcelona.
El nostre Ay!, se sentía barceloní, encara que
fos Indio per naturalesa.
Estem segurs que, si l'haguessin nomenat alcal
de de nostra ciutat, ho hauría fet millor que en 5ag
nier. Aquest senyor podrá sser un trompa de
R. O., perb el nostre Av/era més inteligent i més
•

entenimentat.
Ha passat la vida com un diputat de la majoría:
menjant, dormint i veient com els demás mortals
treballen; per alzó es mereix el títol de senyoría I
que'l prengui per patr6 Iota la burocracia d'Es
panya.
Talment com la joventut de nostres díes no tenía
ideals, i no adorava altre deu, que'l deu Pá, lo qual
no té res d'estrany si tením en compte que, com la
malorfa deis homes deis nostres díes, estava per
lo positiu i lo práctic.
Els que més han plorat la seva mort, s6n els
infants. Jo'n conec un que's volfa posar dol i de
toles passades volía assistir al seu en/erro.
De qué haurá mort, pob-et? De vellesa no, per
qué tot just era una criatura. Oh! que és misteriosa
la seva mort!
A mi ningú'n treurá del cap, que de la seva mort,
n'és responsable el clero.

QUIMET.
M1

MW

HEREL1
del Corpus movent gatzara
1 que al museu Martorell
hi durán la carcanada.
Ho trovo un gran pensament
lo de guarnir les timbales
de les lampes amb la pell

de l'elefant, puix sent ample
i Ilarga, les podrán fer
grans, que semblarán dos places
de toros i aixfs arreu
quan vágin fent la passada
pels carrera, tothom veurá
que les trampee de la Casa
del Comú, son grans, tant grana

011a barrejada
L'altre diumenge hl

va

haver

al Coll la gran berenada
1 per més que, segons cree,
debía ser festa blanca,
per un sarcasme crudel
i per la Dei del contraste
va ser merienda de negros
perque allí tothom campava
per sos respectes, i alx?)
que de respecte no'n gasten
els que hi varen assistir,
tots eii9 de la /anegada.
Si era festa de la pau,
el nom no li esqueia gaire
puig segons me varen dir
quarrja a casa tots tornaven
per el tramvía agafar
s'armaven tantes batalles
de pinyes i de bolets
de batusses i castanyes
que la pau, la santa pau
que aquell día festejaven
avergonyida a un recó
Iota plorosa restava,
i en quant a blanc no hi va haver
sinó un devassall de nates

que's repartiren
els

arreu

concurrents als &tres.
En fí, sigué un exit (?) gran
l'exit de la temporada.
una

Encare que jo el dimars
del pobret «Avi» os parlava
dient que estava malalt,
el certus es, que'l dissabte
avans, dintre el gabial
ja havía estirat la pata
deixant en gran desconsol
a tota nostra mamada.
Els noiets quan van al park,
al veurer buida la gabia,
anyorant-se del amic
reclamen que'n vinga un altre,
i parlen tots de sa mort
com una inmensa desgracia.
Jo també he filosofar
de la seva morí tant rápida,
al plé de la joventut
(poc més de trenta anyscontava)
1 en ma cambra de treball
mhe dit més d'una vegada,
seguint la Ilei del contrast,
obsessió d'esta setmana,
perque sent jove i solter
tothom «Avi» el nomenava

creien intelligent
essent un trompa de marca.
Diu que la pell curtirán
per renovar-ne les trampee
les trampee que ixen cada any

CP

F,as.cr"tts
ja C.AMtly:
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han sortit rnolts pretendents; ella diu que no's
vol casar mai.
El!.— Mal! Doncs que faría tota sola amb la seva fortuna?...
Ella.—Li

com no
mentres

se'n coneixen
hi hagin allí dins

Iota aquella culivada
de radicals afamats
que no tenen més que barra.

CABALER.
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REGIDORENQUES
Tu qui fores currutacu
1 el teníes per noi macu
quan rissaves bigotet,
i encalsaves les minyones,
que et semblaven més bufones,
al passá un carrer estret;
tu que amb tal de fer pessetes
no vedes fils ni betes,
per no ser betes i fils,
pró de cordes i cordeles
cordills, per tes manetes,
n'han passat a cents i a mis;
tu qui fas de regidor,

has fet de radical,
perque si, per fé'l senyor,
per fer l'anticlerical,
perque eta sois un infelig,
creu-me i valga't mon avis,
deixa'l truc regidorenc
per ser sols l'Anton Cuadrenc.
com

PEP

DE

COLI.

Un mal-entés
—Aquest

monument és el del gran music Clavé.
—Devía ésser music de corda.
—?Per qué ho diu?
—Per la barana, borne.

La Munda envía a la seva
noieta a buscar tres unces de
butifarra crúa a la tenda del da
vant.

—Butifarra crúa ?sents? Vés

depressa.

Senyor

Governador

Encare dura lo del Colisseu que li denunciárem
el nombre anterior, amb tot i la policía que es
lava allí de centinella.
Durant tota la setmana s'ha jugat al set i mig, al
aire lliure, que aixi's son les glorietes cercades
d'arbres, que en dit establiment fan de reservat.
1 com si no fos prou burla, fer-ho a quatre passos
de la parella petrificada al antic barracot del crim,
dijous hi hagué una desgracia que s'ha amagat cu
en

rosament.

Dijous

al matí, desembarassant el local de les

laules de consumacions, es dona una corrida de
toros amb un badellet que devía ser un Miura,
perque un Ove torero que acabava la carrera d'ad
vocal, tingué de pasear al Hospital Clínic amb una
cama esmicolada.
Aixfs s'ens ha contal. Nosaltres no més dírem•
5enyor Governador ?Quosque fandem?

—Buenu, mare.
La noieta baixa l'escala ron
cejant perque té mandra.
La seva mare, des del baleó, aixis que la noia
surf de l'escala, veient que va poc-a-poc, Ii crida:

—Nola, cuita!
--Bueno, mare.

Torna la noia de la tenda amb tres unces de bu
tifarra cuita.
La mare, feta una fúria:--?No t'he dit crúa?
La noia.---Peró si voste des del baleó després
dit cuita!

(Históric).
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de la Sardana

Entre companys:
—Labre día vaig veure an en Peret.
—Carat, vols dir que no és mort?
—No portava pas do!.

S'están portant amb gran activitat els treballs de

organització d'aquesta patriótica festa,

que

M. CORTINES.

en

guany fará vuit anys que se celebra i per les im
pressions que s'entenen, és de preveure que reves
tirá més solemnitat, si és possible, que'ls anys
anteriors.
La notabilíssima cobla «La Principal de Perela
da», ha sigui ja contractada per a l'execució del
programa que, com de costúm, no se sortirá de lo
típic deis nostres Aplecs.
Per a ésser estrenades a n'aquesta festa, que ha
de tenir lloc a Vallvidrera el diumenge día 7 de
juny, els mestres Enric Morera i F. d'A. Font han
fet entrega a la Comissió Executiva de dugues
hermosíssimes sardanes titolades «Serenata> i
«Princeseta Bruna>.
Ademés el mestre Morera n'ha escrita una altra
que també será estrenada en la festa i que porta
per titol tElls i nosaltres». El qui coneix l'intensís
sima «Catalonia» del gran music pot endevinar el
valor patriótic que aquesta
nova sardana deurá tenir.

1111.1>i

Historia verídica
Parlo del temps que jo estava colocat. El fill del
amo
tenía un carácter molí nirviós, feia lo
que li dava la gana.
Un día al dematí, em compareix més tan t que'ls
altres díes atnb un mal humor de mil dimonis.
Peró, aixel sí, traginava una gana... Oh! quina
gana, figureus que eren les 11 del dematí i encara
no li havfen donat esmorzar, perque crec que havía
fet una picardía, i no's pensin que fós petit, no,
ca...
al menys tenía aquell bordegás, vint anys
meu

•

complerts.

Han promés també sarda
inédites els mestres Pu
jol, Sena, Lleonsi i Quinta
nes

na, els titols de les quals es
farán públics aixfs que 'ls
sápiga la Comissió execu
tiva.

Els treballs d'organització

segueixen

amb gran activi

tat,
tot fa esperar que la
festa nacional de la nostra
clanga no desdirá en interés
de les deis anys anteriors.

Enguany probablement
tindrá lloc

a la nit del día del
el «Teatre del Bosc»
gran festa de teatre ca

Aplec en
una

tala.

Dintre de poc es fará pú
blic el programa definitiu de
la festa.

Acudas
Entre estudiants:
—I perqué tels vols ven
-dre'ls (libres?
—Per acomprar-los ventu,
rers, que resulten més ba
ratos.
*

Entre escribents:
—Guaita quina qua.
—Es ciar, com que escrius

4==»

w==>."¦1

MANIFESTACK5 BLANCA
---Segurament aquest nano, deu ésser

DE LA

amb tinta xina.
*

Ctilb

i==k

•

un

protestant de la guerra.
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dina

31.3

coeresponsals
no

de
heu pagat, ni

pagueu, ni penseu pagar.
Banquera i Caixes de crédit, Oran.* Magazins i
petits adroguers taverners; cartera, kloskers itots
quanta heu rebut 1.1-lencu a l'engrds o a la menuda,
I are que heu de pagar feu el sort, el mut i el cec,
jo us dono aquell play de cortesía que els Iletrats
catalana tenim per costum, quan el donem.

massa Iluny encara.
?Saben dones, quina en va ter?

de dinar era

mandra I encara no haWa
Com que portava tanta
diu:

Jaume?
—Digui.
—Miri, arrivi's a n'aquesta taberna d'agur' de
vant I digui al taberneret que'm porti una costelleta,
ben tregideta, amb patatetes ben rossetes.
Jo que si que mhi arrivo, í aixfs que torno a ser
al despatx comença a preguntarme:
—?Que li ha dit?
—Ah! que sí, que ja ho portará.
—?Qué li ha dit si trigarfa gaire estona?

cm tenia, dones, senyors
de foro 1 del món enter que

Aqui

Perb alzó si, tot sovint teja enfadar al papá 1 a la
mamá.
Dones eh l tenía molla gana, i lo pitjor de tot és
que no podía pasear sense esmorzar, perque l'hora
Son pare tenía molla
comparegut al despatx.
céntima, ell que sí que'm
—?Sab qué podría ter,

LIIHRELI

vingut a veure nostre estimat Director.
Millor dit el senyor Director de L'HenEu.
1 amb aquell posat de desmama criatures que té,

o

Aquel play es el de 18 díes o sien dues setmanes,
sien dos nombres, o ala fina al nombre 81.

Coplern de E/ Progreso

de «out) pasaat:
tEL CONFLICTO DE La Publicidad
La comisión nombrada el domingo último para con
tinuar los trabajos relacionados con el conflicto de Le
Publicidad, celebró reunión anoche, dando principio
al examen de los documentos cambiados entre Unión
Obrera de Arte de Imprimir y el presidente de la So
ciedad Anónima La Publicidad, senor Miró y Trepat.
Dar efectividad al acuerdo de una asamblea de pu
blicar los nombres de los desapre»sivos trabajadores
que sin escrúpulo alguno se prestar n a ocupar los
puestos de los companeros despedidos.
Hélos aquí y ténganlos presentes los obreros cons
cientes:
JoséEster, Antonio L. Amich, José Goznes, „halita
Dela puerta, Angel Viso, Angel Diez, José Sicés. Anto
nio Pérez, Mariano Cotilla y Fernando Pescador..

Eh, quels sembla? Aquets son els que acusen
de delatora, ala que donaven té deis crims de la set
mana

trágica.

Els que constantrnent alíen a la
els esquirol*.
Els pura, els nobles, els austera.

—No ho sé, no m'ho ha dit.
1 veient que ja no'm preguntav.: res més, valg
anar continuant la meya feina.
Pera, ca... encara no havía fet una radia cm tor
na a preguntar:
—?Que II ha dit si portaría el, Jaume?
—No ho sé, no m'ho ha dit.
1 cm torno a posar a escriure pensant que les
preguntes ja slavfen acabat.
Pero, no, no; encara no tela mig minut que es
crivfa torna a preguntar-me:
—?Que li ha dit si portaría pa, Jaume?
—No ho sé, no m'ho ha dit.
—Que li ha dit quan m'en tarta pagar?
—No ho sé, no m'ho ha dit.
1 allavors ve'l taberneret amb un platet ben tapa
det a les manetes que portava una costelleta, ben
fregideta, amb patatetes ben rossetes, pá, vi, ga

El día de la pluja, les senyores cabreres, no
direu que no les tracti amb modos, arrimaven els
remata erran de paret dalt de les aceres, obligant
ala vianants a baixar al carrer, enfangar-se.
I visca en Pich i la Pepa,
visca la Pepa i en Pich;
1 al que li toqui la plepa
que s'aguanti amb el dit xic.

pc. Progreso

de dijous dedicava l'editorial a
Ilaor i gloria del Rei en persona.
1 fina deja que quan una monarquía eslava repre
sentada per un Rei tant progressiu com D. Alfons,

podía tranzigir-se

amb ella i dl.
Amb tal que D. Alfona tes com Cdrles 111 al
comparava i tragués ala Jesultes.
M'asseguren que en Peret
quan va haver Ilegit alzó,
va

?saben quant temps vaig trigar a cobrar-ho? Cinq
rifes justos 1 encara perque 11 vaig ter pensar.
I allavors vé son pare 1 desseguida el fa telefo

cridar

quin

nar, pero la senyoreta de la Central deuda estar
kilt una bacaina: i lant el va ter esperar, que can
set cm digué:
Jaume, posis vosté mateix al aparato, 1
quan contestin avíssim, perque sind, encara trai

E/ICIMA CALAIX05.

contra

Tinc de tornar amb ella de les cabres.

nivel i forquilla.
Al cap de cinq minuta que havfa marxat el taber
neret, ja no tenia rés al plat, ni una molla de pa...
ni... vaja, ni una pataleta d'aquelles que al sortir
del foc, deixaven una fragancia, que ja ja.
Ves si era travieso, que va pensar que si venía
son pare 1 vela aquell plat allá, el castigaría sense
dinar, 1 desseguida em fa tornar a mí, plat, porrd,
forquilla 1 ganivet, a la taberna.
1 com que dl no vlbfa lo que valía, cm va dir
que ho pagués jo sense dar-me ell els diners, pera,

Varíen florlr...
AUN que vaig agafar l'auricular, Iota la ma cm
va quedar nudosa 1 amb pudor de costella tet el
dematf.
Es ciar, com que va venir son pare sense dar-11
temps de rentar-se les mana, va deixar tot l'apara
to empastifat amb el greix d'aquella costelleta tant
ben fregideta amb patatetes tant rossetes quz II
havfa portal el taberneret de la taberneta.

revenja

Retallem
Per fi la fani ha venyut aquesta fiera indomable

m'ha deixat un plec de papera damunt la taula 1
dlt amb sa ven de contrabaix:
—Miri, bastonaire; aquf té una comptes que! se
nyor Administrador m'envía com incobrables 1 per
lo tant vosté que és borne de !lela tac.' el que 11
sembli.
—Si, horne, si; tot lo que vosté vulgul, amb tal
de no hacer-me d'entendrer amb aquel Villaverde
de casa nostra.
Perque ja ho sab vosté. Ell ens paga be 1 a l'hora,
fina l'últim céntim, pera, !carai! a l'hora de cobrar
no cleixa escapar ni una rata.
A mi fino cm demana compte de les quartilks que

gasto.

Que

és el punt que va fer San Antoni quan fuga
amb el dimonl.
Quedem, dones, en que en el nombre 51 comen
çarem la gresca amb tots els que pensin riure's de
les lietres com s'han rigut deis números.
Mentres tant jo donaré un repás a toles aquellos
lleis que tracten del dret de cobrar la cosa entre
gada, rebuda i no tornada, com son Les Pandectes,
Les Partides, el Fuero Juzgo I cm sembla que fina
le Llei Papiniana.
No temin els que han pagat 1 van pagant.
Pera els abres bailaran en aquestes planes, con
los nombres y apellidos.

com

papar

un

faig,

qui

ximplet:
jo?

are,

de La Vanguardia:

*En la calle de Vallespir, ayer manana un grupo
formado por unos cuatro o cinco individuos, carreteros
huelguistas según informes oficiales, disparó seis tiros
de revólver contra el carretero Esteban Carreté Martí,
de 37 anos, soltero, que guiaba un carro de don Daniel
Martfn. Los proyectiles alcanzaron al infortunado obre
ro, que resultó gravemente herido e hirieron también
a la caballerfa en la cabeza..

va

Vostés creurhn que a La Vanguardia 11 ha me
alx?› algún comentad honrat contra un go
vernador que no servelx per a garantir la vida deis
clutadans.
Dones, no senyors; aquí s'estan assassinant,
diari, honrats obrera.
En els mitings vaguistes es recomana, a les bar
bes del delegat governatfu, seguir la mateixa con
ducta, i Barcelona en pés, no a'aixeca contra un
governador 1 una policía que, no saben evitar
aqueste assalts, en quadrilla, en plena ciutat.
rescut
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segueix:
oposición
Allendesaiazar, de Ro
driguez Sampedro, de Mau
•Esa mentida

de

y Gamazo, de conserva
dores y 'liberales, debe con
ra

vertirse

verdad,
ción, en
dura
al

en

una

como

oposición

una

fiera oposi

en una

la

oposición 'tan
que

extranjero que

raihodar

nuestro

se

se

haría

atrevie

derecho..

Va bé, va bé tot aixtfr,
per?) em sembla que aqúf
hi falta un nom.
El den Lerroux.
Perqué es molí cómic
aixó de que aquí cridi i
esvaloti, i al Congrés on
podría dir i fer tot aixó,
calli i encare més, no hi

comparegui.
:11+2/1
t

Cxr

LES CORR1DES ENTRE SETMANA
---Peró, aon vas aixís, Sarrampion-chico?
--Plome, si uno no fié apenas tiempo de cambiarse de Irak.: foros el
lunes, toros el martes, toros el miércoles., etc., e tc.

Svolen

Per cert que m'han assegurat

que una de les pen
sades que ha tingut nostre Batlle, amb motiu
de la vaga marítima, ha sigut muntar un servei de
automóvils per a anar a Mallorca.
Peró sembla que li van treurer del cap.
!Quina !lástima!

14.1111

En

junoy an el Senat
quin discurs hi ha fet Irenoll
1 en Rahola i en junoy
!quin parell que s'han trobat!
141411

Di

El Progreso:
«No; ni guerra, ni escuadra.
El pueblo debe decirlo en alta voz, salir a decirlo
calle; que se nos oiga en todas partes. Ni guerra ni aesla
cuadra«.
u

?Peró no havfem quedat en que la manifestació
blanca del día 3, havía sigut un verdader plebiscit
favor de la pau?
?l encare hem de tonar-hi? ?Encare hem de cri
dar més que al Coll?
Está vist que en aquell diari ens voten ter passar
la vida al carrer, fent comedia.
Ja ens dirá de quin color hertz cremar vestits quan
hl
en

tornem.

donant la Mancomunitat.
!Quina virior, quin seny
en la Presidencia per a
estudiar i realitzar les as
piracions de Catalunya!

Tots els Municipis van
enviant les relacions deis
camins veinals que necessiten per a desenrotllar
sa riquesa i aixó manté viu aquell optimisme pri
mer i únic a Catalunya.

sapiguer lo

que durán els diaris de la
1-J setmana, jo
us ho diré a la avençada.
En joan Pich i Pon s'ha Ilevat al matí.
El senyor Pich ha anat al carrer de dalt.
L'alcalde accidental ha passat pel carrer de baix.
El senyor Pich ha tel tal cosa i tal altre.
Res; lo mateix quels célebres primceps de Bat
temberg quan son a Madrid.

canvi, quan hermós
l'espectacle que está

L'optimisme incommovible d'Enric Pral

Riba.

Queqtiestióbadin

de

la

14»:

els viticultors de Catalunya amb la
deis vins a Alemanya.
Recordeus que fa temps que L'HEREU ho digué.
El ferrocarril eléctric a la frontera s'endurá nos
tra independencia cap a la frontera.
Primer la económica i després l'altre.
Alemanya ens el fará pagar el conveni franc-espa
no

nyol.

14.1

M'estic al baleó. Es diumenge

a la tarde.
Garenanc... garananc... miro, un remat de
cabres; !que bufones, amb les metes esllanguides i
gairebé arrossegant algunes d'elles.
Les conto, no més n'hi ha 19, !qué poques!
Van passant i gananc... gananc... un altre rema
det, oferint la mateixa visió.
També eren poques, no més 17, i gananc... ga
nanc... un altre remat.
Aquest ja donava més gust, eren 24 o sfen dues
dotzenetes.
1.corn que a Barcelona eis pobrets municipals
urbans han de ter de porters, les cabretes anaven

per lacera.

Aixís s'estalviaven de ter mal an algún automó
vil Del mig del. carrer.
1 els vianants ben educars els hi cedíen el
Jo la ho diría an en Pich aixó, perb no en pas.
treuría
rés, perque abió el pobre Pich i Pon ho té cbm un
progrés de la e/Wat-corra/.
Tampoc puc dir-ne res al doctor Bartomeus, per
que aquet pobre senyor está ocupat buscant el
tifus

les aigues.
1 no s adona de que hi ha cabrea que cabriden al
mig del correr.
I d'aquella Ilet beuen els pobres malalts,
a

-111ÉPEU

La
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ja començava ensopida,

ve

la pluja,

no

dos dfes i compte rodó: un diumenge sense
sport, aburrit fastigós.
Les curses deis viatjants, a l'aigua. El partit Es
panyol 1 Universitari, que amb tant soroll estava
anunciat, idem. Vetaquí que mercés a l'aigua caigu
da, tot ha anat a l'aigua. El sol acte realitzat ha
en

sigut precisament

a

l'aigua. Al! que'm mullo.

Els del Club de Natació, tot 1 sois tenir una pe
lita part d'edifici, del que toca un quarto per cada
10 socis, no han pas perdut el coratge. Corregue
ren una prova de 150 metres, dedicada a classifi
car els peixos racionals que paguen 3 peles men
suals.

En Quimet Cuadrada, fdol de la platja, banyista,
guanyar el primer lloc. Eren 12 els que varen
pendre part.
Ara veieu, doncs, nostre trángul deportlu del
passat diumenge i digueu-me si no
ha per a
ter-se soci del Picis 1 anar a pescar en canya.
De totes maneres tinguérem una novetat, mercés
al director de telégrafos; els entusiastes de la
va

varen poguer presenciar,
telegráficament,
el desenllás del partit final del Campionat d'Espa
nya, que's jugava a Bilbao, entre l'Atlétic d'allá i
l'equip de l'Espanya, de Barcelona.
Una nova conseguía a l'altra, donant detalls del
transcurs del partit i'ls incidents haguts.
Després duna serie de telegrames, ens diuen
que hem perdut per 2 goals a 1. Ai de qué!
A fe de Deu que estávem convençuts de que per
dería la nostra representació, perb mai que ho fós
per tant petita cosa.
L'Espanya ha jugat com a homes I mereix ésser
cossa

Al Sr. C,orrodisses fent discursos. Cada hu era une
nota divertida.
Acabades les fotos que per record varen ter-se,
com que la gana apretava, va organitzar-se una
cursa de velocitat fins a les escales de l'Hotel, i tal
dit tal tel. El Sr. Moxó dóna la sortida i carnes
ajudeu-me Tothom hi corría: en Cantó, Ricardo,
Mestres, Boix, etc. Guanyá l'Arman, en Mestres
darrera; l'Astell, el sanyd Cabot...
Eren tretze a taula. Algú 's fará ric.
Varen dinar, acabant-s'ho tot. Després tornaren
a Ciutat contents i satisfets
i parlant de projectes
que's durán a terme si Deu vol.
Tots anaven xirois 1 trempats.
—Per ft, després d'un Ilarg temps, quan ningirn
tenía ni la més remota recordança, ens diuen que
sortirá dintre pocs díes, el segón llibre de la Bi
blioteca de Sport, escrit pel jove Blasco.
Ens consta que'l retrás no ha sigut culpa d'ell i
per aix?) no cridem gaire.
Sé que val la pena (no cobro res per l'anunci).
—Al Real Club Marítim, están de tráfec amb mo
tiu de les regates que molt aviat podrem presenciar.
Vindrán equips bons de debó a ter suar als de
casa, tant en les nacionals, com en les interna
cionals.
La regata de conoes són tres que han d'arribar
primers; a veure qui tindrá raó. El Real vol gua
nyar, els de la Ligera també i la Pequena ho preté
igualment. Tot a l'hora no pot ésser, uns de sols
i ben contents.
—begons noves que hem recullit, la Unió Gre
mial o siguin els gremis de Barcelona, pensen ter
unes testes sporiives, concedint-se importants pre
mis.
No hi ha cap dubte que si saben fer-ho'n treu
rán el profit merescut, a més de contribuir a la di
vulgació del sport en nostra Ciutat i a Ilur propa
gació, cosa que li agrahirán tots aquells que hi
professen amor i sentin orgull per a que Barcelona
arribi a ésser una de les ciutats més deportives.
L'idea deis gremis és bona
els desitjem l'éxit
més gran.

felicitad.
En l'últim telegramet, s'hi Ilegía
lo

CAIILITUS.

seglient:

...«Todos los jugadores muy
bien. Se ha perdido el campeonato
gracias al dinero del Barcelona«...
Are prou, no m'embolico. Els
comentarla quels faci el No! de
Torra.

ALTRES NOVES
a pesar d'ésser
molt formal i molt seria, té un cos
de redacció i direcció quels agra
da fer de tant en tant un día de xi

Sfadium, revista,

rinola.
El diumenge en número de tretze
en un conjunt de pes de 817 kilos
varen trasladar-se al cim de nostre
mai prou visitat i admirat Tibidabo,
a fer un espléndit dinar, en com
memoració de la sortida del me
teix.
Allá hi haurfen vist al simpátic
C6, vestit de boy, fent propaganda
pels seus. Al josepet Armengué, el
redactor voláfil, el submarino
humá, Fautor deis díes d'un col
xet anomenat David, amb el seu

tradicional barret forma aeroplá.

(.1'111111111y
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—Per qué esteu tant trist?
—Perqué sita mort el millor parroquiá que tenían.

-
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Pep

—Veus, tant aristócrata que

soc

jo, i

en

canvi m'entusiasma la classe... mitja.

L'Enric, naturalment,

no s'hi avingué, I com que
Ricardito de cap manera volfa cedir, s'ha vlst
obligat a deixar-ho correr. Ja ho veuen, en Calvo
es creu superior an en Borrás!... Un actor que no
més serveix per a impressionar discos de fonógra
fo. No síes tonto, Ricardito, medita lo que has fet,
i penad que d'actor i senyor se n'ha de venir de
en

mena.

La companyfa que actúa a Novetats ens ha tel
conéixer la traduccló de 'Misten i de dolor» d'en
Gual, lela bellament pel malaguanyat Lluis Morote.
Tant que aquest notable escriptor havfa treballat
per a ter conéixer en 'lengua castellana, l'obra mes
humana den Gual, i no ho ha lograt fina després
de la seva mort.
L'obra en conjunt perd 1 queda esfumada la per
sonalitat de l'autor. Eta italiana diuen: Traductore,
traditore, lo qual veicm confirmat cada vegada
que's representa una obra traduida.
Comprenem perfectament que «Tema baixa» no
agradi traduida al caatellh, perqué no hi batega
l'hnima catalana, i'la personatges parlen artificiosa
ment, sense donar idea de la grandesa de l'obra.
El traductor duna obra al vol traduir bé, ha de
començar per sapiguer escriure igual o mIllor que
l'autor que concebí l'obra traduida. Hl ha traduc
Iors que's creuen traduir bé, perque saben i domi
nen dos o tres Idiomes,
son molifssims els que
s'han atrevit a traduir obres de Shakespeare, d'Ib
sen 1 de Goethe, i son mentalitats pobrfssirnes.
Repetim, doncs, que les traduccions deuen ter-les
grana

esperits,

no

volent

significar

amb lo

dit,

que

L'uta Morote no fos un escriptor notable.
En Bonita havfa de donar deu funciona a Romea,
ha tingut de desistir deis Set15 propósits. En RI
cardito Calvo, ademes de ésser un actor dolent
amanera!, té pretensions. Volfa, horroritzeu-vos,
que en Borras tes papera secundaria, i ell repre
sentar ala personatges principal, de les obres.
en

CANTACLAR.

CONCERTS DE PRIMAVERA A CÁRREC
DE LA liSCHOLA ORPHEÓNICA»
Per al dia 21, 24 i 28 d'aquest mes, l'esmentada
entitat, prepara grana concerts, que's donaran en
el gran teatre del Liceu.
En aquests concerts hi pendrhn part, solistes de
anomenada i una orquestra de 80 profeasors, exe
cutant-se obres de Beethoven, Haydn, Schumann i
d'autora catalana. Sil mestre Marcet, que organit
zals concerts, surf airós de son comés, podrem
considerar-lo com un deis musics catalana de més
empenta. Veritablement l'obra que's proposa realit
zar és gegantina, i solzament poden portar-la a
cap, mestres de regonegut talen!.
En Marcet es un d'aquests mestres, per çó tenim
la seguritat que assolirh un éxit complet.
LAS GOLONDRINAS
Per fi s'ha estrenat al leatre Principal, l'obra tan
bombejada pels diaria de Madrid. Com ja suposh
vem, els elogia dedicats a la musica del !ove mes
tre Josep Marta Uzandizaga, són un bon xic exage
rata. Es irrisaori comparar l'esmentat. meatre amb
el gloriós Wagner. La comparança no pot ésser més

L'HERCU
ridícula. No obstant hem de regontixer que és un
music de talen! 1 ben documentat, que té uptituts
per a produir obres de gran volada.
El chor del primer acte és magnflic, i la escena
darrera del tercer, revela un music de talent. En
coniunt la musica, es un xic efectista, i propia per
al públic de bona fé, que s'adorm sentint interpre
tar una sonata de Beethoven.
Del 'libre no'n partem, és de lo més cursi que ha
escrit en Martinez Sierra. Llástima de musical...
Samot..

pfOrt
—Que diuen que tú ets l'animal de pell més groi
zuda? cá trompa, cá! De cara groixuda no n'hi ha
pas cap com la meya.

Una bandera
Está cridant poderosament l'atenció una hermosfssima bandera que está exposada als aparadors
de l'antiga casa Trius, Panela i Penna del carrer
de Ferrán, la qual ha sigut dibuixada per D. Enric
Farrán, i brodada per les alumnas del Collegi del
Sagrat Cor, del carrer de Salmerón, que dirigeix
Donya María Panella Casals.
Dita bandera está destinada a la Congregació de
María Immaculada i Sant Estanislao de Kostka del
Collegi Comtal que dirigeixen els simpátics GerInane de les Escotes Cristianes.
Pot estar orgullosa l'esmentada Congregació de
tenir una bandera tan hermosa que simbolitza ele
ideals que persegueix.

—En Po/ diu que amb la moda actual... no
no sah lo que's diu.

decente? Vaja, que En Pol

Gimnasia
Un pot de

lienguística
pebrot, pot

costar

poc.

Ara és al foc el porc que fa poc
Ferrant farré

forjant

hanNort.

ferro fa fin] fins fosc.
—

En Lloren Ilaun,
é llimant Ilaunes Ilises';5'en
Iluerná amb la Iluentor de la llum d'un llamp.

rRET.

som

elegante...,

ni resulten.' esbeltas...,

ni estem

M8

L'HEREU

Acudits
A la taula:
—Men poses molt
poc de vi.
—Oh! és que és del
ranci.
—El ranci ets -tu,

dbna.
—

En Quimet és un noi
que fa uns quants anys
que té la desgracia de
fer-se mal.
Un día, tot geme

gant, troba

un

a

seu

amic.
Li diu.

qué té al braç
que'l porta embolicat.
—Porto la desgracia
anyal.
—

Entre dbnes:

qui

—Amb
sada?

GALDOSONIANES
—Em moriré treballant fins a l'hora de la mort, 1 no tindré mal una pesseta.
—Oh!... Si aixb que tu fas en diguessis Episodios Nacionales, el nostre
Ajuntament te'n hauría doma cinc mil.

Epigrames
Mal

faig

res

puig

rn'ha dit avui: ja't tinc
que has vingut a Barcelona
amb l'esprés de quarts de cinc.

FUTURISTES

—Caram, només és
déu

sser sencer

germá que
amb

una

sha casal
~a.
M. CORTINES.

—

espressament.

la quinta
aquest borne?

part; doncs-com

EN LA TAQUILLA
—Una entrada?
Pel «Trovador.?
—No, senyor; per mi.
—

ca

—Amb un llame.
--Carat! ja ho sa
bía; tothom s'hi casa
amb un home.
---Doncs jo tinc un

El germh de D. Pascual
sab d'historia Natural
i esplicant que tots els corps,
sois se mantenen de morts,
no'm sorprengué gens ni mica
puig be viu i's fa prou rica
la senyora Candelaria
que explota una funeraria.
FRET.

Tot ho faig per obehi
1 no obstant en Celestí
m'ha fet quedar malament;

sOu

HeREU
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ENDEV1NALLA

Si

es mira del indret
és un animalet;
si'l mires pel detrás
és un animalás.

UN VIU.

SOLUCIONS AL NÚMERO ANTERIOR
JEROGLIF1C

'35
ENTRE ARTISTES
—Vaja, Bernat, la teva novela és

—Naturalment,

com

una

!l'aunada.

que és la narració de la

vida d'un Ilauner.

135
Total d'arbres 6075.

ENDEVINAIRES: Manel Ricart, Lloren
Maldá, Lluis Durán, Miguel Valls.

—Mira, Ramón: alzó que has fet de pendre cu
Ileres, nd ho facis mis, perqué'm farás compro
metre.
un

—Veurás. Es ter un paper molt ridícol entrar
café i no pendre rés.

J. C., Reus.—Rebut 3 pessetes. Está bél demt.s.
P. V.' Sampedor.—Está be el compte i lo que diu sa
carta del 3.
M. P., Mollerusa. Conforme.
E. A., Olot.—Rebut giro. Digui'ns a quin compte va.
R. F.. Tárrega.—Rebut encárrec.
J. P., Sabadell.—Rebut pessetes
P. P., Vilanova —Rebut avís. Va aument. Está
demés.
J. C., Reus.—Rebut carta i diners. Está bé.

a

Imp. CATALONIA.

—

Passatge del Pont de

la

Parra, 6

Setmanari humoristic :
Surt cada diamrs
:

Administració: Valencia, 233, pral. Barcelona
PREUS DE SOTSCRIPCIÓ: Un any, 6 pessetes; Mitj any, 3 pessetes
Número solt 10 céntims

EN MONTERO RIOS
—ata muerto el Av/? !Cielos, ahora
cará a mil

me

to

mort l'avii Si el volen sustituir, per a que
quedi buida la gavia, jo'n conec un casi tan
,oluminds com el!.

no

OIL

—;Jo pogués sustituir-te, oh Avii Tindrfa el pá
assegurat per Jota la vida!

—

—6Aquest deu ésser el monument

—Si noi.

a

rrty17017"

—tDonce digues, que !atenía el!monument
vida, comen Romanones!

en

