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Jerusalem!... Aonf ets, Jerusalem?...

L'ESQUELLA DE LA TORRATXA

CRÓMICA
E L BÈ D E P A S Q U A
L'acció, que té lloc al passeig de Sant Joan, comensa en
el precís moment en que un comprador acaba d'adquirir un
Petit b è dels molts que alli estan en venda.
COMPRADOR:—¿De modo que es l'ultim preu?
VENEDOR:—L'ultim.
COMPRADOR:—Però... ¿puc estarne ben segur—perquè
a'ïí> per mi t é molta importancia—de que l'animal procedeix
de Sant Feliu de Llobregat?
VENEDOR (molt serio):—Tan segur, com si vostè hagués assistit al seu naixement.
COMPRADOR (convensat):—iL\ea\03\... Teniu. ( L i enc e g a unes pessetes y, lligant a l coll del bè art cordill
çae j a duia previngui, comensa a caminar, seguit de la
ignocenta bestia).
BÈ:—¿Aont anem ara?
COMPRADOR:—A casa.
BÉ:—¿Que es una casa ab hort?
COMPRADOR:—No, maco. No acostuma a havernhi de
^ r t s als quarts pisos.
BÉ:—Doncs ¿aont me duras a pasturar?
COMPRADOR (rient):—Primer, a la cassola; després, a
'a taula.
BÉ (una mica t r i s t ) : - \ O M . . . Això ja ho s é . P e r ò jo
vull dir, d'ara fins llavors...
COMPRADOR:—¿Liavors?... No t'entenc.
B É : - F i n s a la segona Pasqua, que es el dia de menjar
el bè.

pugui sortirne. El gasto que, adquirinte, acabo de fer, ben
superior ¡ai! a les meves forses, obeeix únicament a les circumstancies.
BÉ (sumament estranyat):—Ves dient.
COMPRADOR:—Ara, jo, arribats a casa, sense perdre un
moment, te donaré els «despatxos», y desseguida, ¡a la cassola!...
BÉ (ab amargura):—\¡Ai\ grades!...
COMPRADOR:—Secundat per la meva familia, devoraré
la teva carn, lo qual, a dir la veritat, no'ns donarà gaire
feina, y una volta haurem escurat els teus óssos, ben néts
y pelats, els embolicaré ab un paper y, arribantme a una
gran casa situada més enllà de l'Arc de Triunfo, els depositaré sobre la taula d'un senyor que hi ha allí y, ab accent
dramàtic, li diré: «iTingui! ¡Vegi això!»... ¿Comprens?...
BÉ (arronsant les espatlles):—Francament, no comprenc res...
COMPRADOR:—¿No?... |Tant se val!... Ja ho compendran demà els lectors del meu diari quan, a l'obrirlo, se trobin ab un titul, en lletres com el puny, que dirà aixís: «¡NUEVO DESCUBRIMIENTO!... Huesos procedentes de San Feliu
de Llobregat, pueblo donde vivió la Enriqueta Marti, y
de cuya autenticidad podemos responder sin temor de ser
desmentidos».
MATIES BONAFÉ

COMPRADOR:—¿D'aont ho has tret això?
BÉ:—Tots els béns ho saben. Quan pastoravem per allà
•k't, una cabra, ja d'edat, sempre m'ho deia: «Ara aniràs a
Barcelona. Una vegada allí, te portaran a la fira del passeig
^e Sant Joan, y un senyor, que s'enamorarà de tu, se t'enç à a casa seva. De moment, no has de temer res. Fins a
'a segona Pasqua, no hi haurà per tu més que afalacs, atencion8 y mimos. Tindràs tot l'aufals que voldràs, t'acompa"yaran a pastorar pels afores de la població y, si a la casa
h| ha senyoretes, fins es possible que't posin al coll una
c¡nta de color de rosa y que't rentin la llana ab sabó del
Congo»,
COMPRADOR:—jMira, mira!... ¿Aixó't deia la cabra?
BÉ:—Sí. ¿Que no es veritat?
COMPRADOR:—//o/nftre... devegades potser sí que ho
e8- Però, aquet cop, sento molt havertho de dir, les coses
"o aniran pas 4e tan bella manera.
BÉ:—Y doncs, ¿cóm aniran?
COMPRADOR:—Jo ¿veus? soc un chico de la prensa.
BÉ:—Vols dir d'aquets que fan diaris?
COMPRADOR:—Just! A l comprarte, res més lluny del
meu Pensament que l'idea de recrearme ab el plat que de tu

— Dispensi guardis... ¿Me faria l'obsequi de
dirme ont cau Ta Casa del Senyor?
— Hombre!-.• Para casas de scílores vagi al
Passeig de Qracia...
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De dia, de nit, una y un' altra hora,
s'aquadrillen, babejant fel, a la porta del
calabosso y, obrint sinistrament els ulls,
esperen que arribi el moment de poder satisfer els seus instints d'aucellot sense entranyes.
¿Se descubreix que lo que s'atribula a
la víctima es mentida? Els corbs s'enfaden
y, llensant furiosos crits, declaren que res
de lo que pugui afavoriria es digne de credit.
¿Inventen, ells, una novela qualsevol
y la gent de bon sentit en dubta? Tornen
a enfadarse altre cop y sostenen que tot
lo que contra la víctima's digui s'ha d*
creure per forsa.
Y resguardantse darrera del covard se
dice, parece, se asegura, vigilen, salivejant, el pilot de carn viva, ignocent o
culpable—¿qué'ls fa an ells?,—que ha tingut la mala sòrt d'excitar els seus apetits
selvatges.
¡Ah!... Abans, els corbs, tenien tot el
cos cobert de plomes. Ara sols en tenen
una; però, una no més, sucada en la tinta
de l'insidia y la mala fe; els basta aquesta
ploma pera envenenar la conciencia de les
multituts y escampar aquí y allà tota l'to'
dignitat de la seva ànima perversa.

O

O

O

UNA C A R T A
EN L L O C D'UN A R T I C L C
Amic López: cree que aquésta setmaj8
us serà igual una carta que un article. Me
convé fer vos saber lo que'm passa, y',n
convé esbombarho y'm convé no perdre
el temps (calderilla en nostra reconsagrada terra).
Doncs, sí: sabreu que la tasca de ctO"
nista va fentse impossible aquí a Giro*
na. Ja haureu llegit els meus articles. I *
haureu vist que tots tenien un caractef
que no'l'vestíu?8 dameS del ·RoPero·· > an "I"6» pobre angelet
universal; que eren comedits, manyac*'
-Qul?... aquesta mossota?... Es cosina valenciana d'un heret
suaus;
que ab p r o u feines arribaven •
ge que va anar a cremar convents!
excitar la rialla, que si desacreditaven
alguna cosa era la meva reputació de c0]
nista. Doncs bé; ma'grat això, han des^
pertat contra meu les ires de molts conciutadans. Es senz''
llament horrible lo que'm passa: cada infelís que deambula
per aquets carrers de Deu, perfectament ignorat de l'Eur£
Abans, els corbs, per tot menjar, menjaven carn morta. pa culta, té la pretensió de veare's aludit en les planes
Ara mengen carn viva. Y de tal manera s'hi han aficionat L'ESQUELLA, se creu ésser objecte de la meva broma y P'8¿
que, en busca d'ella, roden famolenca les presons tenebroses neja venjanses, agresions, escomeses nocturnes... què se
y , al t r a v é s de les reixes, se llensen sobre la víctima y , sen- jo... Si parlo d'un tenor, hl ha trenta pares que tenen fills
se compassió, li arrenquen trossos del seu cos miserable.
nora y tots trenta s'enfaden; si parlo d'artistes arcaics, ab ma'
Volen carn, volen carn viva, sigui de qui sigui, y, resolts nifestes tendències a secrets erotismes, com que de pi|,t0.r¡.
a obtenirla, no reparen ni en la brutalitat dels procediments arcaics n'hi han molts y ab inclinacions manifestament ero'1'
ni en la vilesa dels medis.
ques n'hi han més, s'aixeca un exèrcit contra meu. Els uniÇ»
Si la víctima dorm, exigeixen que's desperti; si sèu, vo- que prenen les coses tal com se tenen de pendre són 61
len que s'alsi; si està malalta, neguen obstinadament la seva joves conservadors. S'enfaden els justos; ni un més ni ^
malaltia y demanen que un metge certifiqui que aquella do- menos. Això dona gust. Y com quc'ls tenim comptats y ° e i
lencia es una farsa y que la fingida malalta e s t à en disposi- comptats, dormin tranquils. P e r ò ' s presenta una altra qüest'^'
ció de deixarse trossejar pels seus becs verinosos.
No puc usar ni un sustantiu que indiqui ofici, benefici,

Els corbs
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-iJe-su-crlgt... la pa-a-a-ssló vostra!...
-¿Y la vostra, fills meus, qui vos la canta?
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—Benaventurat* els pobre» d'esperit, perquè
d'ells serà el regne del Cel.

ra o professió, sense agraviar a tots els del gremi. Vos no
sabeu pas en quin país vivim, amic López. Rieuvos de la Llei
de jurisdiccions. L esperit de cos, l'honor de la classe, existeix potent y agressiu fins entre'ls dependents notarials. An
a mi'm consta, per confidències dignes del major crèdit,
que he estat a punt de morir a mans d'un irascible escrivent
d'un notari local. Y sols per una senzilla alusió a la colectivitat.
Afegiu encara que tots els dies me veig amoinat per un
núvol de malèvols insinuadora. Pretenen que fassi articles
contra tothom. Me donen detalls, m'expliquen histories, me
conten ridiculeses, secrets de familia, intimitats, vicis lletjos, inclinacions, gustos, extravagàncies. Cal que sàpiga resistir y contenirme, jo que'n s é tan poc. Alguna vegada la
tentació d'aprofitar el material que'm donen es tan forta, que
el reprimirme'm costa una malaltia. Però jo s é que'ls mateixos insinuadora serien després els consellers dels agraviats,
que atiarien l'ofès en contra meu, a totes hores, en totes
ocasions, en tots els llocs; ab sàtires, ab exageracions, ab
males arts. Presenciar una baralla entre un cronista pacífic
y un ciutadà ridicul, fora un espectacle curiós, impensat y
solemne. Ja s'ha intentat això, fins ara sense exit, gràcies
a Deu.
Mes, el conflicte es formidable. Sense escriure coses de
la lluna, jo no'm veig pas ab cor d'eixir de compromisos. ¿Qué
diré ni què faré sense apuntalarho en una realitat qualsevol?
Y si ho apuntalo en una realitat qualsevol ¿no hi haurà un ser
real que's cregui aludit y'm trenqui l'espinada? A Girona
molts homes y moltes dònes tenen la dolsa esperansa de passar desapercebuts en la vida. Es tan gran la seva humiltat,
que un raig de llum que'ls toqui, encara que la llum no sigui
creada expressament pera ells, els posa frenètics, creientse
que tot el món ha d'ovirarlos. No toleren el platxeri. Ignoren
la solemne veritat de que cada home, a més de servir pera
moltes altres coses, ha de servir de divertiment al seu vef.
En una paraula: no permeten que'm guanyi la vida.
Relleveume de la tasca que m'heu encomanat. Fins que's
demostri que Sant Narcís o l'Alvarez de Castro havien rigut
alguna vegada, jo no'm veig ab cor de colaborar en un set-

manari de broma. F a r é estudis histories, pedagogies, científics, y emmanllevaré diners.
No puc aguantar per més temps el que en les meves
poques hores d'optimisme, quan l'ànima confiada, somriu, se
m'acosti un amic xiuxejantme a l'orella: «¿Sabs fulano?; està
horriblement agraviat de tu; diu que allà ont te trobi ab una
mà t'agafarà per la solapa y ab l'altra't pegarà un cop de
puny al mitg del nas».
Les amenasses dels meus acreedora mai han arribat a
tant.
Y això m'amarga la vida.
Salud, amic López.
Vostre
P. BERTRANA
¡No, amic Bertrana, no pot serl ¡Us estimem massa, tots plegats, pera acceptar aquet renunciament que'ns anuncieu en la
vostra carta! ¡No tingueu por, amic Bertrana! ¡No us el pegaran
mai aquet cop de puny al nas, que sembla que veieu venir! ¡No'n
peguen de cops de puny els cana petenera que tenen dues cames!
¡Criden, rondinen; però reculant! Y com més borden al que entra, més camí fan a reculons, fins anar a parar al seu lloc, que
es a l'estora de la cuina.
¿Vos fer estudis pedagogies y manifestacions científiques,
amic Bertrana? ¡Aixó no ho fareu mai! ¿Encara no'n patim prou
de sabis, en aquesta passa de eulturisme que se'ns vé al damunt com la llagosta? ¿Encara no n'hi ha prou de gent sèria en
el nostre aimat terrer? ¿Encara no s'ha esbombat prou la vanitat
y pedanteria per totes les quatre províncies? ¡No ho feu pas, per
Deu, amic Bertrana!... ¡Si sentiu desitjós pedagogies, amagueulos tant com pogueu! ¡Tingueu el rubor del sapiguer; penseu
que hem arribat a un punt que lo que falten són deixebles, que
mestres ral, com que no cobren, tothom en pot ser avui dia!
¡Lo que teniu de f .r es... perseverar! ¡Llenya als pedants, als
tontos, als presumits, tant de Qirona com de Barcelona, que sl

—¿Ont aneu. bon home?
—Al Ofici de Tenebres.
,
—¿No vos seria millor anar a pendre un xlce'
sol?...
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- Valsa'in D¿ul.-. Però, alzó e* una ridiculoal..—No fassi comentaris. «I no vol caure de plè en la Llel de Jurladlccioni.

5> Penseu que no més n'hi han en la vostra ciutat Immortal, aneu
•Wt equivocat! ¡També per aqufn tenim un floret, que ns ta
Quedar bé, que'ns dona lluïment y que'l podem inscriure en ei
Pfograma de \atracción de forasteros!
iPenseu, Bertrana. que d humoristes com vos, que vegin les
co«es... naturals y les sàpiguen contar bé, en tenim tan pocs,
Pwò tan pocs, que per això n'hi ha tants... dels altres!
iA escriure, doncs, amic BertranaI |Aqul casa sou a casa
vostra, y no admetem dimissions de la gent que estimem y que
val!

en la nostra terra els lliberals veïns s'enteren del lliberalissim acord de l'Arcaldia, se n'alegren, el celebren, però continuen aferrats a la tradició y segueixen anant a peu pera no
interrompre ab el rodatge la santa quietut dels dies sants y,
de passada, pera estalviarse els diners del cotxe. Y's dona
el cas de que fins les companyies de tramvies—veícul del
pobre—se veuen encara obligades a disminuir el servei; tot
perquè al permís del Municipi lliberal els lliberals ciutadans
no hi donen altre acatament que'l d'un «enterado» burocràtic.
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Si ab el «cúmplase» d'un acord municipal se pogués capgirar el cervell de la gent, potser sí que avensariem quelcom
en el camí del Progrés y de la Deslliuransa, tan esbombats
pels homes que s'alaben de tenir el nas de cara a Europa.
3erò, mentres això no's pugui realisar, els marits y molles
seguiran monuments, disfressats ab la roba de casar, y les
armes aniran a la funerala.
¿Qué se'ls en dona als ciutadans heretges que l'Arcalde
autorisi el tranzit de cotxes, tramvies y automòbils, si ells
volen seguir anant a peu a lluir el clàssic barret de copa y la
«no menos» clàssica mantellina, y apa, somhi, cada any, ab
l'oloreta de farigola, els incivils cops de masses a les portes,
el zum-zum empipador dels xarracs y aquell constant gemec
de «La Passió»—els Segadors catòlics—que'ns predisposa
a la nyonya?
Y, ben mirat, la santa quietut dels dies sants no es més
que la «marca de fàbrica», el «marchamo» del pals que s'adiu
tant ab la santa idiosincracia nostra, diguemne la santa peresa del nostre tarannà.
El clero encara té lligats de peus y de mans als nostres
heretges; encara els té dominats com cent anys enrera. —Tu
estiga't quiet, que ja'm bellugaré jo; vosaltres calleu, que ara
es l'hora de predicar nosaltres.—Fan com les formigues, que

O OO
De la "santa quietut" dels dies sants
Complint un recent acord del Municipi, d'aquet Municipi
"08tre, tan heretge y tan idemagoflo». segons els defensors
°e la Defensa, enguany s'ha permès també el tranzit rodat
"Tant els dies de dijous y divendres sants.
,, En altra terra s'aprofitaria l'autorisació pera fer gala de
1 e8perit modern, de la conciencia popular, lliure de preocupacions y prejudicis, y els heretges farien veritables rues de
sacrilegi, sorolloses manifestacions d'artilleria rodada pels
fjarrers, passeigs y plasses de la capital en el terme d aquej a vintiquatre hores pesades y carrinclones, en que, com
a,u el poeta, fia ciutat no sembla ciutat». En la nostra, n
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No Talsareu pas, minyons... E s

0 vei^u que està clavada a terra?
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tampoc mouen fressa y fan el seu fet. Quan Nostre Senyor
es mort, es quan ells fan més el viu.
«El silenci es or», diu la dita, y en cap ocasió com en
aquesta pot aplicarse ab més certesa.
Pera ells, el silenci dels dies sants, es un silenci eloqüent.
NOY

I l ' I . i
L'excés d'ilustració ens obliga a
/> \
I ^
suprimir en el present número la
' - í - y j acostumada plana d'anuncis.
SEGRESTACIONS Y REGIONALISME

La segrestadora de criatures
(Judicis d'un antropolec de P. P. y W . ) .
Poques existències més meritòries y útils que la del nostre gran pensador antropolec.
Consumeix sencers els dies, engolintse tot quant se publica dels més trascendental problemes de la societat europea y americana.
D e s p r é s d'haver dragat tota l'ingesta del sumari que la
prempsa instrueix pera instruir al poble ab això de la repugnant Marti, el nostre sabí, eminent y tot lo que vulguin que
sigui el sabí que atresora la nostra terra, ell sol, solet, en el
seu laboratori, desocupa les cabrioles, xarades y geroglifics,
anomenats judicis antropolecs per un diari lliberal, en forma
d'hermosos y nodrits cent-peus.
Ell, el sabi de Vavenue Petritxol, ens dona, del pensament contemporani, lo sòlid, lo serio, lo verament científic,
que desde'l seu nimbo cerebral deposà en E l Liberal la
setmana passada, pera donarnos la clau científica del sensacional procés.
En sanitat de sentit, parsimonia de criteri, serenitat de
judici, ningú aventatja al nostre sabi de Vavenue Petritxol.
Res d'extravagàncies, ni de sinuositats lèxiques, ni d'aventurades hipòtesis, ni de sortides de tò; jsempre, sempre
y sempre sòlid!
Felicitem al gran mestre de Medecina legal (lerrouxista
per més senyes), de qui, tal volta, en són deixebles aquells
que confonen els óssos de pollastre ab els óssos humans.

E s impossible no seguir pgrlanl de l a segrestadora.
Malgrat el gros desengany çue'ns ha donat Pilustre interfecta de qae'ls ó s s o s se'ns hagin tornat pols, com acaben sempre tots els ó s s o s , a i x l s els segrestats com els
lliures—pulvis som y pulvis etc...;—ab tot y Phora malhaurada dc que aquell cuero cabelludo hagi estat una p e l l de
conill y ae que aquell incògnit Marquès se'n digui de
nom y no de fets, y altres petites contrarietats que hem
anal patint y patirem en el curs de lo que'n diem
affaire els que sabem un x i c cTextranger; malgrat aquestes tarrebastades, /'affaire encara dona foc, y en donarà
s i no hi ha cap desgracia.
Un dels punts perquè hauran servit els mals passos
de l a mala d ó n a , es demostrar an els homes p o l í t i c s que
Fesperil regional, o b é s i a el regionalisme, no està tan
mort com n'hi havia aae's creien. Per patriotisme regional, també a Castella, y també a Valencia, han volgut
tenir segrestadora; també han volgut tenir el seu affaire;
infants morts, ó s s o s , envans-panteons y tot lo que s'usa
en aquets casos; p e r ó , que'ns perdonin: fan an mal p a per; podran tenir segrestacions, p e r ó montades a l'eng r ò s , y ab tots els avensos de Part, y tota la maquinaria
de soperes y amagatalls, y seccions y sucursals a tots
els carrers de Barcelona, a i x ò , s í , que's desenganyin,
Barcelona es una ciutat que'ls en pot donar trenta a
quaranta.
'Ademés, tenim en ñ i / a l ó , que per s í sol j a paga
/'affaire.
£ / c o n s o r t e segrestador de la senyora de Madrid que's

si

-Deixeu que'ls infant* s'apropin a mil..
-Impossible, Senyor,.. Las secuestradoras y els Hermanos dc la Caridad los tienen acaparáis tot*

L'ESQUELLA DE LA TORRATXA

235

dedica an aquest article, de segur que s e r à un xuto, ab
ganivet, ab pan y toros, y s i molt convé analfabet; mentres que'l nostre Pajaló es un home de tota cultura, dig• * de l a nostra ciutat y del noucents que estem passant.
E l nostre Pujaló f a pintura, una mica sincera, si tant
se mira, p e r ò com que avui el que no es sincer ho f a veure, no h i ha res a d i r ; el nostre Pujaló f a versos, potser
mal m i d á i s y mal rimats, p e r ò com que'ls que no segresten també ho fan expressament el deixar los a mitg r i mar, tampoc es tara pera espantarse, y el nostre Pújalo
W on home que, s i e l nostre A/untament h a g u é s protegit
el seu art, com ha protegit a tants altres, tan P u / a l ó s
com el Pujaló, en el ram d'idees estètiques, s'hauria pogut estar de pendre estat ab la seva Enriqueta, y a hores d'ara tal volta tindria la seva c à t e d r a ; q u e t a m ' é
en el sentit artistic h i tenim P u j a l ó s en les c à t e d r e s .
Ho sentim per Madrid y per Valencia, p e r ò aquesta
volta els hem guanyat. Podran tenir segrestadores vulgars, adotzenades, del rengle, p e r ò no casades ab homes cultes. L'instrucció no s'improvisa.
XARAU

EI «enyor BUbc:-Vala. no'í pot W l I l j r L . LI
fem un« funerals de primera a preu de pobre...

Dies sants, dies de goig
Setmana de Passió... setmana d'abstinències, de reculliment
tristeses...
Costat per costat de la meva habitació s'aisa un temple dels
es populars y concorreguts. A l'hora que escric aquestes rat69 hi ha en l'iglesia una d'anades y vingudes, precursora de les
Krans solemnitats. A judicar pel tragí, per la fressa que acompanya als preparatius, com l'any passat, y l'altre, y els de més
en|là, el moviment de l'iglesia veína—que va salvarse de la cre"•a—assolirè les proporcions de lo insòlit y deaacostumat.
Manquen sols unes hores pera que'l burgit de les carraques,
el copejar amoinós de les masses, la cridòria dels venedors d'oblectes pietosos, la remor de mil vèus infantils, torbin, com de
consuetut. la pau augusta de la meva cambra humil...
A l'exterior, part de fóra de l'iglesia, alegria, ostentació, mo
. de testa, de luxe y de gatzara... Dintre, exposició del San«sim Sagrament, adoració de Jesús crucificat, càntics, resos...
vestigis, tot plegat, d'un fanatisme secular: la lluita horrible enre la fè, servadora de la tradició, exaltadora del misteri, y la
raó, Implacable, crudel, despietada...
Els homes continuen encara dividits en bàndols irreconciliables.
El catolicisme, despòtic, absolut, acaparador, pretenent imPosarse y regnar per la forsa.
el / / / C'enc'a· 'a veritat, la llum, lo que s'ha donat en nomenar
i . . Ure examen, debatentse, pera sostreure la conciencia de
le8 «eves urpes...
No'ns hi amoïnem,
crits l,le.n,re8 el9 ven«<lors ens aixorden les orelles ab els seus
luitxaM
veKada que les carraques y els cops de massa de la
balcó
61,8 PriVen el t'ballar, deixem la ploma y sortim al

- Voldria parlar ab el aenyor rector ..
—E» Inútil. M'ha manat que no méa deixi entrar
an ela que porlln ciris pera'l monument.
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—¿Qué n'haveu fet del meu cos y de la meva sang, que diuen que l'un es tot blanquet y l'alfra tot fuxlna?...

Els plàtans verdegen. Per sota de les seves branques y en
professò inacabable, passa un aixam de rialleres y xamoses barcelonines que, fent de la religió materia aproposit pera lluir y
coquetejar, corren les iglesies sota'ls raigs d'un sol esplèndid,
primaveral, prometedor de mil hores felisses...
X.

0,
ELDORADO.—Tal com estava anunciat, dissabte va estrenar, la companyia catalana del Sindicat d'Autors dramàtics, el
quadro poematic en un acte, d'en Santiago Rusiflol, L a Verge
del Mar.
A la porta d'una hermita d'una platja catalana, uns pobres
demanen caritat als devots que van a visitar la Verge. Un mariner, fanàtic de la Ver^e, explica al jovent d'aquells encontorns
la gran quantitat de miracles que ha fet y fa; allí cegos, esguerrats de totes menes, malalts incurables, tots retornen a ses llars
curats y contents; els conta també còm fou trobada, entremitg

de roques properes, una nit de tempesta, y còm a l'esser en
aquell lloc no va volguer seguir avant. A tot això veuen que
s'acosta un home, capità de mar, ab els peus nusos, que ve de
terres llunyanes a visitar l'hermita. Demana un glop d'aigua y
conta sos passats amors ab una dóna mora, que fou qui guià sos
pas.os en vida y portà a bon port sa nau, quan ja morta, estava
encara en efigie en el mascaró de proa; però un jorn el capità
va ésser infidel als records aquells y el mascaró de proa, engelosit, va rebotre'l contra unes roques, deixant el barco fet a bossins
y a molts mariners sense vida. Acabada l'historia, el capità entra
a l'hermita, d'ont surt al moment, esverat y esporuguit, perquè
ha vist la seva dóna, el mascaró de proa que tants anys va guiarlo,
a l'altar. Vol endursela, vol treurela d'allí; allavors el capellà li
fa compendre que ja no li perteneix, que tot y suposant que un
dia hagués sigut seva, ara's dèu al poble que l'adora, y que no
podrà ningú arrencaria d'allí. El capità no's convens, y, per més
raons que li dona aquell pastor d'ànimes, l'home resta entossudit,
donantse sols per vensut quan, deixant raonaments apart, veu
que una noia, que la porten en un baiart, tullda desde fa anys,
recobra els moviments a la sola vista de l'imatge. Llavors el capità resta mut y's descobreix, tot agenollantse al pas de la professò.
La nova obra d'en Rusiflol es altament emotiva y té una plasticitat extraordinaria. Aquestes dues qualitats, que deurien predominar sempre en tota producció dramàtica, s'hi troben tan remarcadament y tan harmònicament confoses, que es impossible
que l'espectador no quedi sugestionat desde les primeres escenes.
El gran ironista ha tractat aquet cop un assumpte que en
altres mans hauria estat perillosissim, si no impossible, d'abordarse. L'amor excels, l'idealisme amorós, sobreposantse als prejudicis religiosos, al fanatisme, per forsa havia d'interessar y
commoure, tenint en compte els medis (sàtira finíssima y poètica
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—^Ja'ni teniu ben present en tot» els vostres actes?
—SI, Senyor, sl... Precisament acabem de votar dèu mil pessetes pera obsequiarlo ab un
banquet.

emoció) de que disposa el popular autor de L'alegria que
«Esta protesta demuestra que en Barcelona quedan una porpassa.
ción de crímenes horribles Impunes.»
En el seu fons, com a idea, el darrer quadro poematlc del
(¿L'han vista vostès en lloc aqueixa demostració que'l fells
nostre amic resulta una troballa. La faula, apart de tenir un in- diari madrileny dona ja per feta?)
'erès grandissim, es d'una tal valentia, es d'un sentit critic moralY. arrodonint el comentari, anyadeix:
el|giós tan enlairat, que sols un autor de privilegiat talent y de
«Ahora veremos si la culta población tiene estómago sufieconeguda autoritat com ell podia atrevirse a resoldre ab pro- ciente para digerir este bodrio repugnante que la han propinado
abilitats d'exit. En Rusiñol entra en la </e//cfl</fl tesis, desen- la influencia y la injusticia.»
ah t,la 8erenament ab pasmosa confiansa y seguretat absoluta,
¡Ah, no!... El confrare madrileny, o està mal informat o té
ganes de fer broma.
PI ('e ''art'8ía' a') e' convenciment de l'home de cor.
I
80' ca8 d'haver fet sortir de pollaguera als carques y a
Lo que ara hem de veure, en qüestió d'estomac, es si Barceoh ^'V"13 61,8 t'lu ben a les clares que L a Verge del Mar es lona tindrà el suficient pera tolerar que quatre diaris, faltats
ora d'empenta y sucosa. Bellesa y emoció, delicia pera'ls ulls d'escrupols y d'altres coses que hay que lener, continuïn jugant
tot0"80' '>era ''e8Per";tot 8'»^. Que són coses que no'n corren, ab la seva candidès y vagin prenentli el número y els cèntims,
' això, que va tan escàs, hi vessa a dolls en les pintoresques propinantli cada dia una racció de novela sense cap ni peus, ni
cenes y en els efectes dramàtics del poema, d'aquet poemet ombra sisquera d'enginy o de gracia.
amirable, que es potser la producció dramàtica més plena y més
rodona d.en Rusjñol
Y i ?xecuc'<i. excelent, lo mateix en el detall que en el conjunt.
el decorat, d'en Moragas y Alarma, hermós de debò.
DREGUN'TF.N còm estan els treballs preparatoris de l'Exposició
và h ^arce'ona anirà a veure L a Verge del Mar, y, si no hi
1 General d'Estudis llunars que en aquesta Universitat ha de
"Burla d'anarhi, que de primors escènics, desgraciadament,
inaugurarse el 16 del pròxim Maig?
"o se n donen cada dia.
Pues, avensant cada dia ab mes entusiasme y acumulant, els
¡Y a una altra, ciudadano!
seus organisadors, elements que desde ara asseguren l'exit de
tan interessant manifestació científica.
De moment podem Ja anticipalshl que'l Govern ha concedit
franquicia d'Aduanes pera'ls objectes que a l'Exposició s'enviin, y que'l Rector de l'Universitat, baix els auspicis del qual
ha de celebrarse, ha posat a la disposició de la Societat Astronòmica de Barcelona, el gran Paraninf y el Saló Doctoral.
Com a preludi ¿pot demanarse més?
Si la Lluna, tan amablement tractada, fa mala cara aquells
dies. haurem de confessar que no hi ha en el cel astre més extrany ni més desagraït.

^J··Jjjj^L

A LABAT sigui Corpus, que fa els
QUe'|s repòr**
Un diari de Madrid reprodueix la protesta que'
^
ters de la prempsa de Barcelona ^ S ^ S S T ú S S ^
els
cientissims lectors al descubrirse V Z ^ I M U***™
ia.
domicilis de l'Enriqueta eren de qualsevol cosa, menos
tura, y diu a continuarlór

3

"TOT mudat, un matrimoni
1 ve de seguir monuments;
són joves y els dos afecten
un religiós sentiment.
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Però ell pensant ab la Meller,
y ella ab un cosinet seu
que'ls segueix fentli postures...
ningú's recorda de Deu.

rfwu
J8 ! 8iaixíp??,,a a la
de Catalunya, planter
d intelectuals y ampla finestra constantment oberta cap a la
part ú Europa, ¿qué deurà succeir a Puigtinyós o a Sant Genis

IBA peixet!...
T
Don Artur Bono, digne redactor d'El Nollclero y, al mateix
temps, escrivent de Cà la Ciutat, ab 1.175 pessetes, ha sigut

A ixò es Yacabóse, cavallersl
«T» Insinuava l'altre dia E l Noticiero que, en vista del desacort existent entre'ls metges ferenses y els catedràtics de la
Universitat sobre la naturalesa dels èssos trobats en els diversos domicilis que
ha tingut l'Enriqueta, era probable
que se solicités un
tercer dictamen.
Y afegia el diari
del carrer de Latirla:
«Los que asf lo
creen indican á los
doctores Ramón y
Cajal...»
Ara ho comprenem tot.
lEsclar!...¿Cóni
hem d'extranyarnos
de que'ls nostres
e s p a v i l a t s repòrters hagin tingut
l'habilitat de convertir en restos de
persona els óssos
de galldindi, si ara
resulta que fins saben veure dos doctors alià ont no n'hlha més que un?

proposat pera ocupar la plassa—plassa de nova creació—d'oficial segon del Negociat d'Ingressos,
ab el sòu anual de
(TO duros.
Ja'ns figurem a
què deu atribuirse
aquet rapidissim ascens, que tots els
bons b a r c e l o n i n s
han de v e u r e ab
gust.
A la trassa admirable ab que'l senyor Bono ha fet,
y està fent encara,
en el diari del senyor Peris Mencheta, la monumental
informació del assumpte de la secuestradora de niños.
Barcelona, agraïda, ha de recompensar, en una forma o altra, als que
ab les seves novelesques fantasies
contribueixen a
feria tornar tarumba y a borrar del
seu cervell tota noció d ' h u m a n i t a t ,
d'imparcialitat y de
justicia.

C L senyor Governador s'ha cmpenyat en c o n t i nuar la tradició de
no permetre cap
mena d'espectacle
durant els dies de
dimecres, dijous y
divendres sants.
¡Baeno!
Ens a c o n s o l à rem ab admirar al
senyor Pórtela, tot
muc at, anant a seguir monuments.
Que no d e i x a
d'esaer un espectacle.

- i Y srt diguéi, oh Pare meu, que anyoro el Calvari?..

abans d'efectuarse cl robo del quadro de Lleonard de Vinel
Si podia
admetre's que hi hagués algú que Ignorés que la Gio-

conda era una hermosa italiana que s deia Monna Lisa, ¿no'ls
sembla que a hores d'ara no ha de quedar en tot el món civilisat
ningú que no ho sàpiga?
Doncs, estan completament equivocats.
Dies enrera, en l'anunci d'un cine de Barcelona, encara
varem tenir l'honor de llegirhi el titul d'aquesta película:
LA GIOCONDA
o amor trágico del moro Lira.

PLS efectes de
' - ' l'encariment del
cjarbó han arribat
fins a les fondes y
restaurants.
L'altre dia un senyor va entaularse
en un establiment
d'aquets últims y>
al veure que li servien un bee/teac*
molt escarransit, va
queixarse'n:
—¿Cóm es-exclamà — que cada
dia «disminueixen»
les raccions?—
El garçon, ¡"i"
pertorbable:
— P e r q u è tot
«aumenta».

que menSEMBLA
tres durin els

accidents autoritaris d'en .Mir y Miró _a I Arcaldia, el cèlebre Marial remenarà
les cireres de.
el UWHMW
districte 40011.
quint.
—iMarial hace el quinto!-diu que deien pels corredors de W
Casa Gran.
Y r¡f9P.onia alKü Que coneix be l'home dels taulons:
—|A fè que no'n té pas res de quinto!
pNDAVANT.'...

M

Al pobre Diluvio que, fins ara, en el ram dels despropo-

L' ESQUELLA DE LA TORRATXA
«Us, semblava ser el diari privilegiat, ja li ha sortit un competidor: el Ciero.
Fent aquet periòdic la biografia d'en Bismarck, té l'humorada de participarnos que'l «canciller de ferro», l'any 1867, va
concertar, entre altres, un tractat d'aliansa ab Baden^Baden.
Ara diguin: ¿quln propòsit podia dur el diabòlic ministre
prussià al aliarse ab una modesta ciutat de selze o divuit mil
habitants, molt bonica y molt néta. però que en resum no te altre mèrit que'l de posseir unes aigües molt acreditades?
iA no ser que fos pera que, quan ell hi anés a péndreles. I hi
fessin ben baratetl...

T^OT creix, avui! ¡Tot progressa!...
1 Va plaent tant lo modern,
que fins els lladres, gent culta
que troba antic l'anà a peu,
saben robà un automòbil
com si fos un rellotget.
A Fransa's donen tants casos
de robos tan remodtrns,
que, a Paris, ciutat llanterna
de tantes coses model,
un dia, sense adonarse'n,
els pendran la torre Eiffel.

¡1NTERESSANT1SS1A!
El número de demà del nostre estimat company y parent LA CAMPANA DE GRACIA publicarà una sugestiva

convé que, si es possible, s'enllesteixi
en un parell de setmanes,
doncs veient tan magnífic hospital,
al més ple de salut li agafen ganes
de posarse ma alt.

FVun diari dels de cada dia:
L-*
«Las brigadas municipales sólo trabajaron, ayer, medio
dia.»
¿Mitg dia, y's queixen?
¡Diable!
¡Ja es bastant pera qui no acostuma a treballar mal!

DER veure si's pol fer ploure
* s'efectúen rogatives...
¡Deu vulgui que, quan s'hi posi,
no fassi com a Sevilla!
Aquet persistent desordre
d'aixetes y canyeries,
demostra que al cel no hl entra
cap llauner ni cap lampista.

circumstancial:
D IALEG
—Tu, mira... Al «Principal» estan fent
¡Ja era hora, pobre gent!

L a perra gorda.

AUCA D E L A «SECUESTRADORA»
ilustrada y amanida ab els corresponents óssos, pots de
grassa y tot l'aparato que acompanya a tan «sensacional
y terrorífico proceso».
.
.. .
El número, a pesar de l'auca y dels óssos, no valdrà
més que 5 C È N T I M S , com de costum.

A ganga, donya Prempsa!
QUINílln
flltrp nmr¿q
¡Un altre
procés «nrnllital
sorollós!
"* B a l i t a , u u n y a r r e i n p s u :

degut
A son
agraïm:

temps rebérem les següents invitacions, que

D'en Rafel Benet Vancells, pera visitar la seva exposició de dibuixos y pintures, que restarà oberta fins al dia 15.
D'en J. Grau M., pera assistir a l'inauguració, a cà'n
Parés, de l'exposició dels seus dibuixos colorits.
•** Del «Circulo Musical Bohemio», pera'l concert de cant y
orquesta executat el dia 28 del passat mes (concert núm. 3 de
l'onzena serie).

¿Tema?... «Corru,
—ipción de menores y otros similares».
Com si diguéssim:
i:
luna altra senyora embotellada!

r)EL serió», independíenle y formalissim diari Las Noticias,
T* edició del dia 27:
«Fueron ayer decomisados tres kilómetros de pescado...»
iAlsa. noi! ¡Tres kilómetres de peix!
Ja estic veient una corrúa de llubarrets d'aqui a Sant Andreu.
¿O es que devia esser un congre-fenomcn?

O
FL senyor Pórtela ha dit que no es possible exigir als polissons que aprenguin el català.
Naturalment...
t ,
,
iCom que, abans que als polissons, els tocarla saberlo ais
governadors!

O
\ A AGNIFIC hospital el de Sant Pau!
IVI
Tot es, ara, alabarlo;
pró la junta, per falta de cacau,
no ha pogut acabarlo.
Y esperant, esperant, bona serla
que quan vingués el dia
• 'acabarse les obres,
ino hi haguessin al món malalts ni pobres'
Per més que això no es fácil que succeeixi.

Amadeu Agulló: El logosrifo no'ns serveix. Lo deme* entra en cartera
però no pic dirli quin any g* publicarà. Ah, y lo de les dedicatòries ja no
" estila.— oscp Clorlnn Koca: La repassarem nb calma y, sl es exacta, anirà
un dia o a Irc. -Eudald Sala: He donat una ullada a la seva remesa de trenca-caps Sento haverll de dir que no més n'aprofito dos,—Noi de cà la Berta:
Te molt mal cor, vostè. Miri que escriure versos pera fer plorar a les noies!
Dolentl-Joan Rocabert: (Iracica per l'envio. Les seves endevinnlles no fan
mal nosa a la cartera.-P. Paeès y Lopera: ¿íiue se II ha mort l'avia?...
Això rai, vagi a casa del padrí que potser II donarà Is mona.-Manel Pontons Casanoves: Vostè tè condicions pera pocla de caramelles. Proba'n són
aquets versos cniogasaals que tenen aire de tonadilla popular:
ÍHclerar lo pair ramor
una larda a la Ció...
Una larda riallera
de dolsa Primavera.
Aqui sois hl falta un jal, sl. sil per estribillo.-P. M.: Els seus versos me
semblen poc polits, millor dit, mancats d'aauella suavitat que'ls fa semblar
fàcils. De totes maneres gràcies pel bon intent.-Peret Bosch: Què m'explica de Is seva promlsquacló! També vàrem prnmlsquar nosaltres.—J. C. P.:
Rebuis els originals, y tantes mercès.—J. de l'E.: Publicar l'artlclet es Impossible, perquè aquest assumpte en semblants termes in l'han tractat els
redactors del periòdic. Ho sento, y s'agraeix la bona Intenció.

Anlonl López, edllor — Rambla del Mllg, núm. ÍO
Imprempta LA CAMPANA y L'ESQUELLA, Olm,8
BARCBLOKA
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DISSABTE DE GLORIA
-Infelissotl... SI tampoc m'haveu de tocar!.. Eatic massa alt pera vosaltres!. •

