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10 C é n H n i s

—Aquestes ditxoses cabres, sempre's posen entre cames.

BARCELONA, 31 DE JULIOLIDEMSIZ

firen éxít de tetes les noves atraccions

ü B l d , 7.—Gran CaH Conoert BesUorant 4 la carta dia r alt

Elcgaatíulm cafí amb virlal y esment ler-

Tots els dies t les 10 nit. — Ealt verdaderaroent extraordlnsrl de

vd,

especialitat en borxata valenciana.

Skatlng-Ríng : Espléndlt bar

SATURNQ

: Teatre Cine

PARQÜE

Sia Ural», Montanyea ruuee y Watter-Chutte.—Plataforma
de la riM».—Tobogan amb aacenior de 8 canals.—Laberinto amb
escala diabòlica. — Carroussel parislén. — Trapecii. —SportWalk.—Aéreo 8port.—Ferrocarril miniatura.—Tira de colom
automàtics y original Pim-Pam-Pum.—Tota ela dfes tarda y
nit, concert a l'bermós recinte per la música del Regiment
d'Alcàntara
Eiitndiiipnnig,0.10ptM.

-

OM* I n 3 iarda; dM* IM 9 ilt

LA RABA.SSADA
MÚSIC - H A L L
Cada dia.SELECTA FUNUÓ dc 10 a 12 de la nit, per distingides srllstes.

HOTEL

RESTAURANT

Obert dls y nit.—Habitacions reservades —Cuina de primer
ordre — Servei a Is carta y coberts desde S ptes - T e l é l o n
n* 7,645

CONCERTS
En el saló menjador del Restaurant, dc I a 3 tarde y de 6 s
7 de la nit iFlve o'clock theal per una orquestra de prolessors
dirigits pel Mestre P«rei Cabre ro.

ATRACCIONS AMERICANES
Scenlc BaMway. Wàter Chute, Bowlng Alloys, Cak* • Wslk.
Casa Encantada, Palau de Cresta». Palau de la Rialla. Passeigs, ete
Tramvia directe desde la Plassa de Catalunya a LA
RABASSADA

TEATRE

ARNAU

MÚSIC - HALL

Tard* a l a 6 y n l t a U a 9 y mitja
Secciona extraordinàries

QRANDIOSOS

GRAN

ALCAZAR

EDEN

DEBUTS

CONCERT

==== MUSICH - H A L L PARISIEN

ESPANOL

L A 2ème R E V U E D E L ' A L C A Z A R
completament diferent de la 1.*—110 trajos nous—7 decoracions novn
90 belles artistes espsnyoles y estrangeres

GRAN

CASINO

NICE

Tigre, 27 (Antlgua Paloma)
Eapléndlt aalò • ! mim gran y ventilat
Grans balls tots els dies tarde y nit, essent de moda els
diumenges, dimars, dijous y dissapte nit.
El

a·rr·I a càrrao

d* •tmpàtlqn·· eamararas.

Lft m m somu m
MÚSIC-HALL

D E MODA

Tots els dies tarde y nit espléndlt Concert y Sarsueletes de
ginero alegre per artistes maques y de gran valia.
L'éxit més gran conegut en la present temporada es el dt
la eminent
N I T A - J O
que cada nit surt el públic amb les mans trencades d'aplaudir
a n'aquesta celebritat
En aquest local se reuneix cada dia lot lo bo y millor de Bar
celona
B U T A Q U E S D E FRANC
ENTRADA LLIURE

Gran Teatre dei Bosquc
El mellor j més gran par l'estiu
Grandiosa temporada de S P E C T A C L E
DEBUTS

VAR1É

IMPORTANT»:

L a cansonetista y estrella espanyola ovacionada de tof
ela públics
C A N D E L A R I A
M E D I N A
Altre debut: L a cansonetista catalana Enriqueta d»
Gracia. — Altres debuto; Rosita Romero y Sara Navarro
(nova en Barcelona). — E s i t de Monna, Querrerito, Antonelli, Mari-Marina, Apachinette y tota la troupe. Dintre de poc, L L U I T E S F E M E N I N E S y altres acon
teixements.

Centre de venta al per major
de periòdics y setmanals y
== tota classe de llibres =
Corresponsal directe

Elisabets 17, tenda. - BARCELONA

MIQUEL GUERRERO
S'adelanten tota classe de cobros. Garantia en tneúUc

BàWaiOfà, 81

DE JULIOL DE
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UTHANOn

Pag* antlalpat
Dali IríMlU pakllcaU en u a icaponuHM
• l i nua i u t o n . - No'· tornci «U « r I g u a l i .

Drcstiueig
Fer poc reparaires que siguin els nostres llegidors,
que si fa o no fa en serien tant com nosaltres, en seràn
prou per haver vist com poc a poc ens anem quedant
a Barcelona els quatre amics de cada any.
S'en va tothom qui no pot, sense distinció de colors
polítics; y desde Badalona a Roses, del Mas-Rampinyo
a Camprodón, de Sant Andreu fins a Calaf y del Hospicalet fins a Tarragona, queda poblat de barcelonins fills
de pis, que hi van a fer estiueig com si anessin al sacrifici.
Pera endolcir l'estada en aquests pobles tant pintorescs com incòmodes y ensopits a tot serho hem cregut
fer un gran servei als nostres compatriotes expatríats
nomenant corresponsals de PAPITU en tots els pobles
més conc·rreguts pels nostres estimats llegidors y conciutadans.
Aquests corresponsals no's cuidaràn de la venda ni
de la suscripció al nostre periòdic, perquè PAPITU per
sisol se porta una cosa y l'altre, però serviràn pera donar peu als nostres espontanis colaboradors, que son la
major part dels que'ns llegeixen, perquè'ns expliquin
les més salades y picants xismogralíes colonials, estant
segurs de que agradaran y distreuràn a tothom pei molt
que estiuegi, que es com dir per molt que s'aborreixi.
Per la línta de Sant Joan y extensions, comensant
per Moncada, ahont hi tindrem els senyors Bonet y Del
Rí), a Mollet el senyor Fàbregas, a la Garriga don Ildefons Suflol, a Figaró don Gabriel Rius, a Ayguafreda el
senyor Serra, a Argentona el senyor Font y Laporte, a
Centellas el senyor Estabanell (no el famós prebere), a
Tona la senyoreta Gaspar, a Castelltersol l'Antonio
Camprubí que j a no empaita les criades, a Moya el tenor Viftas, a V i c el />ae Collell, a Manlleu el senyor Rifà,
1 Ripoll el senyor Sistach, a Sant Quirse el senyor Sayh, a Prats de Llussanés el noi de cal Primitiu, a Puig«rdà el senyor Junoy, a Bourgmadame en Pep Mata, a
«"ver en Solé Escofet, a Llivia l'aixerit botiguer senyor Barceló, a Olot els redactors del Ull, setmanari de
gfan olla; y a Ribas y tota la vall tant acreditada hi tindrem al perínclit periodista y eminent advocat barceloní
don Jesús Pinilla y Fornell, que, desde la seva sumptuo<Vila-Neu» ens enviarà interessants y matisades correspondencies, amb aquella prosa galana y sense comPfomfs qu'es l'admiració dels que l'escolten quan parla,
* "egeixen quan escriu y l'admiren quan al ensemps fa
lun» cosay l'altra.

•
Per la Unta de Manresa, hi tenim al Mas-Rampiflo
j " regidor lerrouxista que vol guardar l'anònim, a Sarafiola en Joaquim Aguilera, a Granollers en Paco Tor»s. a Sabadell en Trias y Fàbregas, a Terrassa el Xed00M
P>e, a Olesa en Gori, a Monistrol el Pollo Per-

manyer de can Puig y Font, a Manresa el conegut sastre
senyor Tuneu, a Berga en Tort Des Eures, a Guardiola
el senyor Milà y Camps, a Súria el senyor Abadal, a
Bagà el senyor Fernàndez de Soto conquistador de L a
Florida y a la Pobla de Lillet el president del Casino.
« «

Per la Costa Brava y comensant per Badalona, hi tenim al distingit dibuixant senyor Renom per la part artística, en Quim Folc per la literària y el distingit fabricant Agustinet Soler per la xismografla; a Masnou
don Teodoro Baró, a Premià el senor Feliu, a Vilassar
el senyor Calvet, a Tiana el poeta clàssic y altíssim don
Joaquim de Montaner y de Castaflos, a Arenys don Alexandre Riera, a Calella els Giraudiers germans inquiets;
a Pineda el poeta Prat Gaballí, a Malgrat l'apotecari
d'ídem; a Cardedeu, internantnos una mica, el senyor
Barris; a Llinàs el senyor Lluhí Rissec, a Montmeló el
senyor Ramírez, a l'Atmetlla el senyor Draper.
Tornant cap amunt, ens trovarem a Girona amb el
senyor Monsalvatje, a Figueres el notari senyor Dalí, a
l'Escala el senyor Rahola, a Cadaqués en Farfarello y a
Blanes, l'incomparable vila grega, fresca y xamosa, celebrada per tothom, en aquesta joia de la costa, tan per
l'importància d'ella mateixa com pel valor de la seva colònia, hi hem nombrat una persona seria y prestigiosa
que estem segurs serà del agrado dels nostres llegidor.*:
ens referim al distingit advocat don Santiago Andreu
Barbé, regionalista, y sols desitjem que la seva salut,
tan malmesa de resultes d'haver de viure al Passeig de
Gracia, li permeti complir amb el compromís d'enviarnos
les seves impresions, que desde el nostre periòdic seriaran jurisprudència.

•
En el número pròxim donarem a coneixe els nostres
corresponsals desde Hospitalet fins a Tarragona, així
com els que tenim nomenats al extranger, tots persones
triades, amb loque's veurà que no repara en sacrificis
LA CASA.

Cassat al vol (històric)
E s la una de la nit. A la porta d'una casa de la ciutat vella's paren la mamà y dos enamorats, que a la
atenta venen del cine de fruir les delícies de la fosquetat. E l jove, tot amatent, després d'haver picat al vigilant diu a la noia tot fieantse la mà a la butxaca.
— T é , aquí tens un parell de nrstos pera pujar l'escala.
A lo que contesta la noia, fent la rialleta:
—No, gràcies; ara ve'l vigilant, que'ls té mes grossos
que tu.
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PÀ
R T L a Fornarma porta la gent al Bosc, cem a pelegrins
d'un santuari; el dia del seu benefici, que va ésser el divendres, de santa memòria, sis mil barcelonins de tois
els sexes li tributaren sis mil ovacions dels mateixos
sexes. V a cantar tot el seu repertori; a més el Vals dth
petons, en companyia del pollo Zanón, y la Fornarina en»
donà una mostra de com els gasta els petons, lentne un
de molt expresíu y molt llarg an el senyor Zar.ón que
va correspòndrelhi amb un altre més digne del llavi
inferior que del superior de la celebrada Fornarina,

Com cada]estfu, els joves barcelonins que'ns quedem,
fem mans y mànigues per divertirnos y el cas es que ho
logrem.
Barcelona, ciutat d'hivern diu l'Atracció de forasters;
Barcelona, roser de tot l'any, diem nosaltres, y qui no
ho vulgui creure que ho vingui a veure. De dia fa calor,
això no pot negarse, però les nits jles nits barceloninesl
son incomparables y son insubstituïbles. Així com de
dies el cel es blau clar, de nits es blau fosc, però no
deixa d'esser blau y si en aquest cel d'un blau permanent
com a color, però amb matisos que'l fan m é s escaient,
hi tatxonem estrelles de totes menes, tant de les qu'entretenen alsastròlegs com les qu'entretenen alscotriís y
jels corri/s d'estíul que tants punts de contacte tenen
amb elsastròlegs.Aquetsconeixen ales estrelles de lluny
y de vista; aquells les coneixen d'a prop y de íacío.
Nosaltres y els nostres llegidors, calents a l'hivern y
rescalfats a l'istfu, som dels astrólegs que coneixem a Ics
estrelles vis a vis, encara que no'ns estigui bé el dirho y
estem com el peix al aigua entre aqueix bé de Deu de
senyores dedicades de plé a la coreografia per excusa,
al couplet per sport y al amor horisontal per completar
els dos anteriors oficis, o diguemne carreres.

E l s sis mil espectadors s'enaigaven de desitg mtntrts
duraven els dos petons que també eren d'abdós sexes.
E n resum, una nit triomfal per tots conceptes.
D'una mostra del alt feminisme barceloní hem de
donar compte en aquestes columnes, sempre obertes
com unes cubces a les idees noves y altes, amb doble
raó si son feministes: ens referim a les senyorttes artistes d'instrument, que fins are han actuat al feytrútÚ
Bosc amb agrado y admiració de tothc m. Per això mereixen bé de la pàtria y honra de Barcelona, la Rosalia
Perera quin violi j a coneixíem del «Condal* y fNovetats»
la pianista Carmina Durin, la Mercè Girosi y la violoncelo Petra Gummà, que han fet les delícies d'aquell escullit auditori y ballatori. A l Bosc hi anaren el dia del
benefici de la Fornarina y es distingien del sis mil espectadors anomenats, totes les artistes de tots els Muskhalls franques de servei y tots els llurs adoradors y
cavallers en actiu, que formaven un corjunt admirable.
Si els anomenéssim to^s, ompliríem el númeio, y cil
ho fesim amb uns quants seríem injustos; per aixòtns|
contentem dient:
jTot Barcelona va al Bosc!

m

—Voti* ca partldirl dea (Umbó?
—Home sf, francament, me va prometre que al ell manava «uprimlria la veda.

Cortesia rcvolucíonaríil
Quan aquest número surti al catier destruintl
amb la seva alegria la malasttugaccia del diiranJ
convertit per PAPITU de dia fatal en dia de contenlj
pera totes les parts del nostre sagrat cos, eslari
a punt d'acabarse l'aniversari de la setmana rojij
que per ésser roja y per altres motius hi ha qui]
l'anomena la mala setmana.
Nosaltres, si teòricament som antic'ericals, mt
que per res per el vot de castetat que'ls cípellarl
tenen fet, en el terreny particular no abornm a"
capellans, j a que a molts d'ells la professó'ls hi
per sota els hàbits, y es m é s fàcil aixecalshi la soj
tana de lo que molts creuen. Però aquesta simp»!
tia nostra pels capellans de bon tremp no ns W
oblidar la simpatia que sentim pels republicans
tant bescantats per la gent que compra PAP'H
d'amagat. Y avui precisament que tothom se u
demunt d'ells, recordant lo de l'avans esroentao
setmana, volem reivindicaries explicant un fet. q»
es de suposar esdevindrà històric una vegada q
PAPITU l'expliqui, fentlo entrar en l'h'stor^ .q."J
suposem s'està fent are sobre aquelles ciiio ,
jornades.
^
E l s revolucionaris, cremant, cremant, v
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—Call», nen, calla, «^In&vlidrà aquell guardià que'm fa l'amor.

larrivar a un convent de monges. E l grupu d'incendiaris
Idejseguida va voler fer feina, però'l que'ls comanava,
Mue tenia més seny y per això'ls comanava, ho impedi.
Idient que avans de tot se tenia de registrar el convent y
|ff sortir a les monges. T a l dit, tal fet. L'home, amb tres
' quatre més avansa, truca a la porta, que li fou oberta,
' entra en el pati.
Oh, moments sentimentals de les hores tràgiques! E n
'1 pati y darrera d'una reixa, tota blanca com «Dofla
Inés del alma m(a», hi ha una monja, que amb una veu
ïangelet del cel parlà als invasors. E l cap de colla,
birret en mà, la saludà
—Què se'ls hi ofereix — d i g u é la monja.
—Volem entrar dins del convent.
—No pot ésser.
—No hi haurà més remei. E l poble es al carrer y vol
hmplir la seva obra de justícia.
— L i dic que no pot ésser. Ni v o s t è s poden entrar
j"» la nostra santa casa, ni nosaltres sortir al carrer —
''íoé fermament la monja blanca.
El revolucionari s'impacientà y se li escapà, ingènua•ent una interrogació:
- P e r quéí
La monja, ben suaument, respongué:
—Perquè tenim les nostres regles.
El revolucionari somrigué com si estigués en un saló
feot una inclinació aristocràtica, respongué an aquella
wnja que acabava de salvar a l convent amb una sola
e. dita candorosament:
- S i es així.j tornarem dintre de tres o quatre dies.

La sort d'alguns homes
Viure de la loteria, no'ls hi sembla qu'es una mica
difícil? Doncs hi ha qui viu de la loteria, y més que de la
loteria, del punt de les dònes.
Aquest ser extraordinari va pensar lo següent. E l
punt de les dónes pot ésser explotat, y com que si aixó
ho fes en la vida social, en la vida que's palpa, me podria rebaixar una mica, ho explotaré en la loteria.
Tenim, doncs, el número 13. Per si sol, aquest número,
al mirarlo j a dona una mica de gust; però per si actis
aquest gust se transforma en disgust, darrera d'ell n'hi
coloco un altre que íassi contrapès. No hi ha, pera conseguir aixó, com possar darrera del 13 el número 606,
conseguint el 13.606, qu'es el que jo jugo sempre.
—Que si surt gaire? —continúa dient el nostre amic.
— J a veuràn. A l punt de les dònes, no s'hi arri va aixís
com aixís. Primer s'hi guanya les aproximacions. E s
alló que's deia avans y que encare se diu una mica:
tConquistades les dúes Sicilies, conquistats els Paisos
Baixos». Desprès de les aproximacions ve'l premi, més
tart o més aviat; y creguin que encare hi ha qui trova
molts pels. Però quan s'hi arriva |quina delicia! Si fins
n'hi ha que no's cansen de fer punts suspensius...
E l nostre amic diu que treu sempre, però que'l 13 606
encare no ho ha pogut conseguir. Tots son 10,606,
12,606, 16,606, pero no hi ha entrat are per are en cl
punt. Mes com es un optimista, diu:
— A mi no'm fa res no encertarlo ben be, perquè

902

PAPITU

créguim que encare que no sigui ben bé'l punt de les
dònes, encare que no surti el 13, a un home una aproximació li fa'l mateix efecte.

Vida d t Casino
EPÚBLICA, Socialisme, Anarquisme, Unitarisme, Federalisme, Conjuncionisme, Reformisme, Nacionalisme, Posibilisme, Radicalisme, Anticlericalisme, Obrerisme,
Sindicalisme, Igualtat, Llibertat, Fraternitat, Acció, Reacció, Actuació, Abstenció, Evolució,
Revolució, Llíurepensament, Democràcia, Sufragi Universal, Emancipació, Política moderada, Política avensada y Política exaltada. Tots aquets noms y molts més
son els que's trien y remenen cada vespre al voltant de
les taules de cafè en els cassinos que fins avui ha tingut
l'honor de concórrer el cronista qu'escríu aquestes línies,
home d'idees tan avensades com d celebrat don Josep

Rubau Donadeu, però t a m b é una mica més filosop y
bon xic més humorístic.
L'home d'idees qu'cntra per primera vegada en un
casino de les seves, queda convensut en poca estona de
que la revolució ha d'esclatar d'un moment a l'altre.
Com no, si a la primera taula hi ha un orador improvisat
qu'explica detalladament als seus contertulis totes les
cinconstancies y els ets y uts de la propera lluita que seri
cega, folla y arrebassadora?
Com no, si la penya del costat j a té un ministre de
Foment que reparteix credencials y obligacions en mitg
del més delirant entusiasme?
Com no, si hi ha qui assegura qut'l conserge ha
rebut una partida de fusells, y que'l president no's deixa
veure fa dies perquè travalla a l'ombra?
E l fum del tabac, la música de les culleretes de cifè
y el soroll bélic dels cops de puny que, sentant corclu
sions, cauen sobre la taula, proclamen ben alt que s'apropa l'hora de la repartidora.
—Avans d'un mes tindrem la República—crida un
esgargamellat.
— B é , no serà tan ràpit aixó! —s'atreveix a objectar
un b >tiguer.
—Foral —criden tots.— No volem fils y betes!
— A i x ò es democràcia, companys? —pregunta l'aludit —
Respecteu els meus dubtes.
T a n t de bó que os pugui donar
la raó!
—Molt bé! Molt bé!
Altre cop soroll de culleretes, oratòria, controvèrsia y
repertori avensat que fa variacions sobre les paraules que
hem escrit al principi
—Quico, un cigaló! Els polítics tenen de ser íntegres... L»
democràcia ho mana! Quan jo
sigui diputat..
Toquen les dotze y el conserge comensa a tancar les persianes y a apagar algún llum.
E l s ànims s'apaihaguen un»
mica. A r e sento un que diu il
sortir:
—Vols dir que no'ns hi acalorem massa?
«
L a veritat sigui dita, aquets
entusiasmes no s'hi veuen pas
cada dia en els cassinos aven
sats. L a vida es en ells complexa com els seus socis y erro
les mateixes consumacions n
tots els cassinos hi han p"y
que tenen la missió ben d e ^
da de dir mal del partit; altr«
la de malparlar dch *™*"[
altres la de servir de dic de con

—Carliat • la monlanya? Ah! b». es que deuen pasaar l eatiu a fora.

tenció; altres la de fer acoo.
altres la de fer "tudi.y P^P* f
ganda... yQuan
ganaa...
u a n venen
»••••— èpoqt**
• - , •
d'eleccions es quan se pren m 1
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cafè y se fumen més cigarros; per aquesta mateixa raó,
o viceversa, es quan els ànims estàn més excitats. S'espera el triomf del partit per tenir a l'endemà el de l'idea,
se pronuncien m é s mascles que mai les paraules del repertori avensat y's té pendenta d'un fil l'ànima dels
apàtics.
—Hola, Joan, qué diuen en el 6.* ?
—Guanyarem, noi.
—Que diu que'ls de la dreta han fet candidatures
falses?
—Així ho diuen.
—Poques vergonyesl
— D é i x a l s , home! Son a l'aigua.
—Però nosaltres no ho podem permetre. Això es
immoral.
—Sí, senyor.
—S'han d'organisar colles del garrot.
—S'han de perseguir com gossos.
—Una cervesa!
—Valls!
— Y en el 4.» ?
Arriven els candidats. Aplaudiments. Discursos.
Visques. Consumacions. Entusiasme.

•
També venen pels cassinos dies de prova. Quatre
socis constants juguen al solo y el fum del tabac no entela gaire els llums. E l conserge seu a la vora y conta
historietes verdes. Son pocs, però així y tot s'aixequen
els ànims. -

£ í / a . - M e sembia qua m'enganyas amb un altre.
Ell —V b é dóna; mentres quan sipill'hora no m'ho coneguis...

bcndido no pogué contindres y, dirigintsc al Jaumet dels
Draps, va dir, senyalant lo cartelló:
—Per l'amor de Deu! fassi treure aquesta E y posarhi una A.

Reus
L'altre dia parlàvem de l'Exposició Pictòrica del
reformista del carrer de Monterols de la ciutat
dels ganxets. Ja s'ha clausurat, amb forsa descontent
dels xirinolaires y amb sorollosa alegria dels expositors,
que's veuen lliures, per fí, de les merescudes burletes
de la gent. No pensàvem ocuparnos m é s d'aquesta tant
desgraciada mostra d'art barato, si no hi hagués ocorregut una nota comiquíssima, que pinta fins allà hont arriva 1 cervell dels seus organisadors.
Una de les obres exposades va tindré la sort d'esser
venuda y llavors el pare de l'Exposició, el genial Jaumet
dels Draps,, que no està gaire fort en gramàtica malgrat
la seva cullita literària de cada dia en L a s Circunstancias,
orgue del mentado cassinet y quins solts havem glosat
aquí algunes vegades, va posarli'l següent cartelló:

Manon Lescaut

GS-SInet

BEND1DO
En això va visitar l'Exposició l'entusiasta aficionat
a les belles arts senyor Siscar de la Boella (el senyor
^•stachs, com va aparèixer una vegada a L a s Circunstitcias), y al veure aquella nova colossal dinyada del

'Antoni López ha tingut l'amabilitat d'cnviarnos un exemplar de Manon Lescaut,
famosa noveleta francesa traduïda al castellà amb molt bon acert.
En López, que tantes obretes porta publicades a casa seva, aquesta vegada, com sempre, l'ha
endcvinada. L a Marieta Lescaut es una novela papitesca en el bon sentit de la paraula, y els compradors hi
trovaràn un passatemps agradable y l'editor s'hi farà
barba d'or.
No es que volguem fer propaganda pel senyor López,
qu'es un noble competidor nostre, però ens agrada reconèixer les coses.
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Un conte que sembla historia
E r a el mes de janer de l'any de la picor. Feia un
fret glacial, un (ret tan fret que'ls avis deien que no
s'havia sentit mai a la molt excelsa ciutat dels Berenguers
A l poc rato d'abandonar la piltra, la minyona
m'entregà una pàpira que a n'aquell moment li havia
donat lo palmetero. L'obro y nasardà lo següent:
«Amic Andal: lo dissabte, dia quinze, he pensat, definitivament, casarme. Espero tindràs l'amabilitat
d'acompanyarme a la celebració del acte, no dubto de
la teva assistència, etc...
• Sempre teu, Pelaudarias.»
L o poble aont vivia el meu monró y jo havia d'anar,
està situat al cim del pol àrtic de la provincià de Lleida. E s un d'aquells pobles que'ls seus habitants amb
poca cosa passen. A l dir que amb poca cosa passen
vull dir amb pocs calés y es per la raó de que allí no
hi ha ni cine, ni cafè, ni teatre, ni una quer aont l'home pugui anar a distreure la ca. Amb la qüestió del
gahipeo passa lo mateix: allí no hi ha una plassa de
Sant Antoni, ni una Boqueria, ni una Sta. Catarina, y
es per la senzilla raó de que allí tothom se te la seva
patata, la corresponent auberginia (quan n'hi ha) de
casa, y tot alló que's necessita per lo passament anya
de la borda; allí ni'l fillet tendre, ni totes aquelles de
licadeses eculinaries» que tant abonden a les capitali
pels homes de egust» y calis, no existeixen.
L a meva bata, contenta per lo bon fi del viatge
que j o havia de fer al dia següent ja'm tingué preparada la maleta.
Amb un tren d'un disbarat per hora y atravessant
foradades y tètriques montanyes, tot ombrívol y macabrós com el camí de l'avern, arrivà, l'e Elèctric- de
ultra tomba a la Glòria» al pirenàic poble a que jo'm
dirigia, als pocs moments de la sortida de «La Vall
de Josafat». A l'estació hi havia el meu monró Pelaudaries esperantme, junt amb un petit lacró per portarme la maleta.
Un cop a casa del meu monró vàrem comensar a
parlar de lo que a n'ell interessava del casament, dei
casament y del casament. Y desprès de reposat del
viatge y restMert ogomomen/ vàrem acordar per unanimitat que'm presentaria a la «falimia» de la seva sílfide
y futura roml, y al cap de poc rato entràrem a
magra
d'ella.
L a suetí que vaig tenir l'honor de visitar, en conjunt
era un terceto americà compost d'un crahó de 60 iverns,
r»m<z/retirat, anomenat senyor Bendito (de nom y de
fets); una craflí de 55 tardors que's deia Càndida, y després la ckabi del meu monró, un estel de primera magnitut y d e 21 primaxeres E l seu nom era Pepita.
L a Pepita era un tipet americà de lo més caio que
s'ha pogut engendrar y tota ella tenia eun perfil de berebere» que al contemplaria, siguès l'home que volgués,
si no era de marbre, exclamava: Cachumbol... quién te
loyaraí...
A l sendemà de la meva arrivada al esmentat llogaret, se celebrà la romandihipen del meu monró, amb tots
els ets y uts y demés requincalla adecuada al acte.
A la boda y assistiren els millors personatjes del poble y entre ells y vegi al basqueró, al fulcheró, al bamba-

Acojlal'capTalH, que se m,alxec·r*;ni*s"depressa.

nicherò'y alguns^altresjdr no menos|nomenada. 'Cootr»
la meva voluntat tinguí qiie anar aTa cangri, puig desde
que havia fet la primera graM que no hi havia estat.
E n havent dinat se feren els preparatius pera rairxar
els pixonets a fer el viatge de nuvis, puig havien acordat
agafar I'«Elèctric de Ultra-tomba a la Glòria» que passava per allí a les quatre de la tarde.
E l meu amic. com es molt natural, un moment avans
de marxar, me demanà alguns datos de Barcelona referents a diversions, fondes y demés coses que poden con
venir tota persona que fa un viatge de retreu y respecte
a lo de la fonda vaig dirli:
—Mira, Pelaudaries; per una fonda bona. de confiansa y concorreguda per parelles amoroses y casats At
poc, has d'anar a can ePrim». Ronda de Sant Antoni,
n.o 29. Quan hi arrivis, entregas aquesta tarjeta mevav
seràs molt ben tractat, perquè a d e m é s d e s e r jo molt
amic de l'amo, soc assidu parroquià. A d e m é s he de dirte
y recomenarte en gran manera que tinguis cuidado en butonar massa chiripi, perquè després tomaries tet o n / ^ -
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Carnet de la setmana
(Imprescindible per tetk>nitable llegidor de PAPlTr.y
Diumenge, 21.—Fa una calor que espanta. A can
Pren y F u i g se fan d'or amb la venda d'horxates.
Son molts els qui pugem a les altures del Tibidabo
Per cert qu'en l'estació del funi se trova, en la vitrina
ont s'exposen objectes de verda, el següent lletrero:
Guarda-huevospara viaje.Y.s \r\Auh\.z\>\t que'ns trovem en l'época de les precaucions.— Gran triomf den
Dotres de L a Publi, en la Plassa de Toros, amb motiu
del benefici del Agujetas.
Dilluns, 22.—El senyor Francisco Condomines,
habitant del carrer de la Princesa, bateja el seu fillet
amb els noms de Decoroso, Igualdad, Avance, que no
sabem com lliguen. Més posats a tom varen ésser els
noms qu'en en el bateig civil, fa alguns anys, va posar el senyor don Pau Roqueta a la seva filleta, que
va néixer en un tranvfa de L a s Corts. L a noia se va
nomenar: Edisson, Marconi, Volta. Un oncle de la
nena, home dels nostres, aconsellava que li posessin
ComtiaMa Anònima de Tranvias.—Surt majestuosa
ment per Valencià el cavalieri Peipoc.

i

11
Després d'aquestes breus observacions se desenrotllà la nota final o siga'l despidoyquan s'hagué calmat
el diluvi de petons y abrassades, desfilà tothom cap a
l'estació, y així que arrivà el tren la senyora Càndida,
amb tota la candidesa, feu devant de tots, un fort petó a
la seva Pepitilla, que així es com li deia a la seva simpàtica filla Pepita.
Un cop marxà el tren tots seriós y cap-baixos ens
n entomarem a casa. E l senyor Bendito y la senyora
Càndida ploraven, j o crec que de tristor y d'alegria;
aquell acte havia sigut per ells l'aconteixement més gran
de la seva vida. E l casament de la seva filla.
Jo, pregat pel meu amic, vaig quedarme a (er companyia als avis fins al retorn del seu viatge.

Dtmars, 2j.—Per triomf llegitim, el que obté cada
nit en VAmau la joveneta ballarina. Bella Barcelonita. Te gràcia, art y salero, queson tres coses bones
per anar pel mòn.—El famós farmacèutic del carrer de
Sant Pau. popularment conegut per Don Papitu, continúa cada nit en el Bosc, guaoyantse les més grans
ovacions del segle X X . — A l passar per la Rambla del
Centre, quedem agradablement sorpresos al llegir
l'anunci de la Perruqueria Sarrà, que diu: Se quita el
vello de las sefloras en un mtnuto.
Dimecres, 24.—Se'ns participa qu'en el proper
mes de Septembre, en el Teatre Liric del Paralel, actuarà una famosa companyia dramàtica, dedicada al
genre Gran Guitoyol, comandada pel aplaudit actor y
veí del carrer de Roselló en CeciJ Rodríguez de la
Vega. Conten amb obres, decorat y entussiasme.—El
pollo Plandolit es esgarrapat per la planxadora del
carrer de Balmes, coneguda per la Tereshta. les pantorrilles més ben tornejades del districte sisé.—En la
pintoresca vila de Sardanyoia sur-mer, comensa el siti
amorós del ingenier Josep M.* Roviralta. E l l , la veritat,
no's decideix a abandonar la solterfa com han fet tants
amics nostres, per els que'ns veiem avui precisats a
baixar la cara.
Dijous, 25.—Sant Jaume. Cuixes als banys de la Barceloneta.—L'Eduart Giraudier, en l'aristccràfira pl·li»
de Calella, pesca tiburons amb canya.—El filosop drc
tor Didac Ruiz. publica un manifest literari en L a Publicidad a benefici den Xenius y pels damnificats de
L a Ben Plantada.—L'eloqüent senyor Cintes, eroperita
a una neboda d'un capellà. Nota: capellà que té m é s de
vint mil duros.—Al arrivar a la nostra redacció, ens
participen que'l nostre setmanari també s'ha agotat.
Potser ens compren ela jesuïtes.
Divendres, 26.—Santa Agna. L ' ^ w t e del carrer de
Obradors, s'obsequia amb dos matons dePedralbesy
X'Anita la Mallorquina aquest dia no cobra.—Benefici
al Bosqut, de L a Fernarinm. Plé de gom a gom, aplaudiments, etc, etc. E l s corridos de Barcelona, demostren
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una vegada més, que quan es qüestió d'obsequiar a una
artista, set o vuit rals per barba saven sempre gasrarsels.—Saludem al olímpic y forsut bon amic Luis Ardura, cèlebre camelista y artista de valúa en el caníe
jondo.
Dissabte 27.—Ens rostim de calor.—Els nostres caríssiras germans sicalíptics del setmanari. *Bohemios»,
omplen l*«ApoIoi del Paralel amb la funció que organisen De gent, demanin. Nou trioní de la Raquel Meller,
la Regia Soler, la Adela Cubas, la Julià Espana, la Sorianita y la sens rival parella apachista, GuerreritoAntonelli, un gran s u c c é s . — F u n c i ó verda per homes sols
en el t Novetats». E l sàtir, es d'una verdura sols comparable amb la nostra.

Jubilco carmclítano
STE Jubileo se puede ganar en esta iglesia
(caíle Alfonso X I I , 21), desde las doce
del mediodia del dia 15 basta las doce de
la noche del dia 16, con las mismas condiciones y ventajas que los demàs juóileos.
A i x ò ho trèiem d'un hermós y piadós anunci que
acaba amb la nota següent:
Si alguna persona desea se le aplique algún dia à su
intenciòn, puede avisar, pues es muy módico e l importe.
Ja ho saben, doncs.

Cóm jugava la llengua en el dai do!
La-ta-do eren un resseguiment- del cos per mans
hàbils en jocs d'amor!
Ver-da ta, un altre mena de cosa esgarrifosa. E l
l a i final un espasme.
Després d'això te lleves y tens el cap buit com una
carabassa. E s rahonable. Passes el dia així, després ve
el vespre (com es horrible que després del vespre no
torni el vespre) y sembla que'l cap se t'ompli d'algun
cosa. Però, cal D e s p r é s de sopar y pagar, tornes a cas
com si rés. A l despertar, altre vegada una voluptuosita
tebiona t'ubriaga y tornes al ta, ta, ta; dai-do, va, ma
ta, lai, dor, ver, tai, bó y fent carícies al coixí.
El mal es lo bé que s'hi està fent aquests equilibris
o millor vivint en aquests paradi,sos artificials d'entre
Uensols. Quan te troves, per culpa d'ells, com jo avui,
amb el cap buit com una carabassa, te venen ganss de
ser com un ximplet que jo conec y se diu Marcelino, el
qual no fa res més en sa vida porca que mam, caca y
non y repetir: «Ba! ba! ba!», estirant els fils del respatller de sa cadira com si fossin els pels d'una estimada.
Quan ho fa, li cau la baba.

iEXTENSIÚ PAPITE8CA!
I Ja surt!...
jJa es aquí!
jLo promès ho complim!
i Aquí ho tenen!...
jJa ho veuràn!

nDELIRIUM T R E M E N S I !
la vera y grandiosa antologia de combles, camels.xístes,
armoníes imitatives,

Sortirà el dia 5 a les cinc de la tarde

Ba!

bal ba!

Tinc el cap buit igual que una carabassa. E s t i c segur que si a sobra m'hi picaven faria: croc, cróc, croc
com una bota assedegada.
Vull llegir y no puc.
Vull escriure y no puc.
Vull dormir y tampoc.
Qaè es això, doncs? Sembla com si en la darrera vegada qu'he orinat m'hagi deixat en la gibrella lo m é s
noble de mi.
Ja fa hores que dura això; casi més qu'horés, dies.
Ara, amb esfors, recordo que aquest marí, en aquell
ultra-Voluptuós despertar dels sensuals, m'entretenia
fent festes al cotxí no en mots, si no en sílabes, dientli:
—Ah,
ta, ta, ta, dai do, la, ta, do, ver, da, ta, lai.
Igual, igual que si fos un pobre i m t è c i l . Però a
n'aquestes sílabes he sabut donar un ritme, una expressió, que mai rés tan voluptuós s'ha dit a dóna alguna,
com lo que j o deia al meu coixí.
Quines carícies ignorades hi havien en aquells ta,
ta, ta.
-A
•
.
~

Aquest sorprenent volum contindrà"CINC S O N E T S
INCONCEBIBLES.
Els compradors tindran rialles assegurades per un mes.
Els C O N T E S P A P I T E S C O S no tenen res per perdre.
Si en l'estiu els hi manca la gana, llegeixin les RECEPTES CULINÀRIES qu'enclou eix barrilaire volum.

ifDELIRIUM TREMENSI!
honra a la nostra literatura.
Unicpreu: CDÏCUANTA CÈNTIMS.
E n s veiem obligats a confessar que no ho podem fer
més barato. Paraula.
; Coberta arxi-artistica!
jBona impresió, com toies les de la casa!
IXimpleries assegurades!

iDelirium tremens!
Sortirà el dia 5 a les cinc de la tarde
Biblioteca PAPITU
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plilí~^0Jinc cincluaní> anys escassos.
rai R are' Si V08té '* era " P " * carlista al temps dc la guerra,
ca que aquell» anys no'ls conto, perquè alló no era viure.
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CONCERTS
TIVOL·l — L a Generala.—GTZO expectació y un pl*
de gom a gom, en la nit de l'estrena. E l llibre qu'es
d'aquells famosos revisteros amb vistes al Marroc, en
Perrín y Palacios, es d'una fluixetat qu'espanta. E n els
dos actes no hi ha ni un sol xisto que valgui la pena, ni
les situacions còmiques passen d'ignoscents. E n una
paraula, un llibre tant poca-solta com E l Hüsar de la
guardià, Bokrmios y altres calamitats perrinpalacesques.
A i x ò sí, els senyors del margen, indubtablement
han nascut amb l a flor en el trau natural. E l l s vinga escriure una ximplesa orfe de gràcia, observació, entremaliadura escènica, y en Vives, vinga ompltrlos de mils de
mils les butxaques. Y lo qu'es aquesta vegada, el senyor
Amadeu s'hi ha lluit. Si en Vives hagués viscut al extranger avui fora mil-lionarí. Quina mà m é s llesta que
té; y sobretot, qa'insupsrab'e instint teatral es el d'en
Vivesl...
E n la partitura de L a Generala hi ha dagues menes
demdtica. Una d'ensarrona pagesos, feta amb garbo y

ensarronades obligades pera el genre opereta. Ensarronades màximes son el dü» dels petons del Conde y el
vals de l a Vtuda alegre... y àintre de la seva categoria
de moneda fula sembla música bona sense serho. V
l'altre mena de música d'en Vives es de les que's fa dir
tsí senyor». Per exemple la cansoneta de Berta del pri
mer acte y la de Olga del segón Dels dos dúos de tenor
y soprin, preferim el del primer acte al del segón V
com a pessa d'efecte, la marxa militar del primer acte,
qu'es d'una.-gran brillantor y d'una disposició de coros
forsa elogiable.
Qu'en Vives, de tots els autors que conreuen l'opereta nacional es el qu'està en condicions de ferho mi
Uor, es indubtable, doncs en ell hi ha un orquestrador
graciós, fi, elegant y que sab com son la mena de les
cireres de l'orquestra que remena. Y bona prova n'es el
nocturn del segón acte.
Si el genre xic no estigués tant embrutit, si hi hagués algó qae fos prou hibil y observador pera engiponar un llibre regional ó bé arrenjar una comèdia del incomparable teatre c l à s s i c espanyol (com anys enrera
ho va fer en Lucefio amb \ E n t r e bobos), en Vives lórs
el mestre indicat pera triomfar seriosament de tota
mena de públics. Naturalment, c]ue una mena de llibre
aixf no pot sortir de les desgraciades plomes dels autors de E l P a í s de las Hadas, la brutalitat m é s notable
dels temps moderns. Y s'acosten L a s Mujeres de don
JuanlU... A i , ai, ai, ail....
En una paraula, l'èxit de L a Generala pertany sols
a n'en Vives, al que aquesta vegada no li regatejarem
el bombo, sino tot lo contrari.
De l'interpretació, els aplausos tenen qu'esser per la
senyoreta Lluïsa Rodríguez, guapa de debò, distingida
y que sab lo que's fa. L a Bailo, cantant bé y trevallant
amb molta fè. E l dia, en que la Bailo se decideixi a no
parlar tant depressa, guanyarà ella com actriu y nosa!
tres escoltantla.
E l s demés varen contribuir al conjunt.
L a presentació podia ésser un xic millor.
No parlem ja del decorat, que desde qu'en els teatres no pinten els mestres, tenfm que conformarnos amb
una de pebrots y tomitecs que fa llàstima y compassió.
E l vestuari pobre y de mal gust. Y l'obra mancada d'un
ensaig general, cosa que's tenia que fer amb una opereta de la forsa de la que'ns ha servit aquesta vegada en
Vives.
C Ò M I C — E n aquest fresc teatre del Paralel, L a Generala ha obtingut un grandiós èxit. L'opereta d'en Vives s'ha posat amb cuidado y gastantse alguns dirers.
Indubtablement, que hi ha obra per molts dfes y que'ls
pianos de maneta portaràn la fama y reclam als quatre
vents de Barcelona.
L'Angelina Villar està, ademés d'hermosíssima, feta
una bona cantant en aquesta obra. L a senyora Maria
Marco, bé. Y elogiable es el trevall que han posat per
part seva el tenor Romero (molt bé) y els actors Ricart
Güell y Pep Vinyes.
L'empresa farà bon calaix, cosa fàcil a fer en els
temps que correm, amb bones obres. Y si no, dintre d algunes setmanes ja'ns sabràn donar raó.

—Carimbcs. la Marieta a una caaa de barreu?

G R A N G U I G N O L . — L a magnifica Bella Straiace y
en Sainati son j a fóra de nostra capital. E n les dugi^5
funcions pera homes sols vàrem passar una nit delitosa.
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Vàrem riure y esgarrifarnos. Y el diumenge, amb molts
aplaudiments, el matrimoni Sainati ens va dir «bona nit
tinguin». Tot y fent calor, hi ha anat la gent; e r g o quan
venen bons actors alló de la crisis teatral es un tapabruts que fem corre.
KEIFFER.

Epigrama
Un vaquer vell, que tenia
no més qu'una trista vaca,
engrescat digué a la Paca
qu'un gros mató li faria,
Peró ella digué:—Aquest tret
l'ha errat, puig si be m'agrada,
per deixarme a mi saciada
te vostè molt poca llet.

Endevinalla
Els lluitadors
Precisament perquè tenim un convenciment absolu
tlssim de que la naturalesa, mare nostra, vol que totes
les coses se compensin, es per lo que'ns fan tant fàstic
els lluitadors.
Parlem d'ells perquè un diari, que llegim casi a diari
(que j a es llegir un diari) ha organisat unes baralles entre
atletes que a colpejarse se dediquin y amb tant solemne
motiu publica els llurs retrats.
Son tots ells homes de brassos groixuts, de cames
groixudes y de pectorals que semblen mamelles femenines.
Això no'm plau. Ens sembla contra natura y tot.
L a mare naturalesa, per aquella llei compensadora
de la cual parlàvem, no ha volgut res perfecte en forma
ni en color. Així, quan a una bestiola l'ha deixat acabada en lo referent a estructura (un gat, un lleó, un cavall)
li ha negat la gala de les coloraines; en cambi quan s'ha
tractat d'una altre bestiola tarada en lo referent a la
plàstica s'ha entretingut en guarniria amb tots els colors
y coloraines pera que dissimulessin y fessin agradables
les seves rares formes (lloros, paóns, etc).
En lo moral, exactament igual. L a opulència de
íormes, les cames y cuixes ben groixudes, els pits exuberants, els sota-barbes, son per les febles dònes. E l s
amagriments, les misèries de carn, cosa de mascles.
Això de temps y temps.
Com volen que'ns siguin agradables aquells sers
(casi hermafrodites) qu'ho tenen tot, carn y forsa?
Qui se sent capàs de fer aixecar amb els llavis el
mugró d'un d'aquets homes que té'l pit com una dida?

Marieta, Marieta, anem al llit;
farem allò de cada nit;
pel sobre pel
y el belluguet al mitj.
L» (oluoió «1 D(tm«ro vinent.

Solució a la del número passat:
LA CONFESSIÓ

CORRESPONDÈNCIA
Rojer —Qued» en c»rter».
Giteu.— E U una tant y ell altrei Unt poc. E m «n qu·dem d* i primer».
Nau.—No ens el volem quedar.
Situ».—Tot* ela qu'ena envien coses ena tiren aigua al naa; peró no
podem complir amb tothom tal com aerfa al nostre guat.
Bu«io.—Bueno, gràcies.
Piruíi.—Molt agraita y anirem publicant.
Un que tot ho eull.—Lo que ha cullit no'na convé, (rancament.
Llufa.—Ho pot aer.
Condi.—Qu'en té poca de mala de cap vostè,
Santadrianenc.—Amén.
Santontb-cucnc—Igualment.
S i - D o - L a . — E l senyor Balius, la seva esposa (da qui eaté separat),
el senyor Toris y la seva filla, s'enfadarien y amb raó.
Ferrat*.—Amb molt guat li publiquem.
SovtVoaa.—El català li corregeix no la direcció, que a'en guardaria
com d'eacaldarae.
Sistarro.—Senyor Segarra, a l i ó no pot anar.
Far».—Ja'na coneixerem, o més ben dit. ja'ns anirem coneixent,
Un/or/oZfcro.—No'ns hi podem flear.
E h noblet y «i Koro.—Parlantli amb tota la franquesa, havíem donat
la qüestió per acabada y com una babaua vérem pasaar al cova l'escrit
de vostès; però veient que la raó els hi sobra, els hi agrairem qu'ans
enviïn lo que creguin susceptible de ser publicat y ho ser*. Péasinba
bé; estiguin bonets.
fiU/Be».—Prou d'aquet color.
.' ,
/ o c . — L a raó a un moro; y per lo que fa referència a l'andavinaUa,
posis tranquil. V o s t è es jove, però n'bl ha d'altres qu'enoara ho son
més.
/ordí.—Home, Jordi: jo creo que sl vostè no as lo qua diü, as un
querido.
Un j u * tot ho cull — S o publicarem.
Tol ho a**,—També ho publicarem, BO faltaria mésl
Zmp.

~.

Kort·u-S·ic·loaa·.
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Turltmt /.—El» que M ' n van.

<<1

m

Turisme / / . - E l » . q u t ' » queden.

brètol

I

—Sab» ta? Me «embla que aviat tindré un gernanet.

—Sou tot» del pals?
—No, srayer, no; però cada any venim a fer la temperada.

•
Hmeú'iQ Segurhimo
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