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I La creació de Barcelona
breus

Hem rebut ^ l f-uiUet.
per eiKcàrrec de
i'Ajumitaím'errt ha e«criit En Nicolau M a m Rubió sobre el problema áels -espais Itores.
A Barcelona no li i ha plaioes nú jardins, no
hi ha arbres, m flors, n.i anguia, ni aire pur,
no res.
Barcelona s'ofega perquè no té puilrmolnis per
a respirar. EI tàfusi íla gri'p i ía pudor Idle les
seves claveguieres la fan irthaibitaililie. Periòdicament es converteix em un immens ho®pitail.
Les gairamties die la sailut estam ooinstainitment
saj'Speses. La veroJa no es coneix ja més que
aquí i a Tunquia. El Gravat i ía Gravaida són
elis heroiïs M i nostres carrers.

E

^5

calderilla

bons

(Barcelona -no és ¡una ciutat. Es una codò•via iin.chiS'tria·l, urna factoria comerciai, urna. mena 4e Xa:nig-H'àii o Siingapuir.
La eiiutat de Barcedona està per crear. Ua
amuntegaiment de barraques no és una ciutat.
Una ci-uiat òs -ía flor d'una cultura, i ÍSO a>quea»ta
cultura no existeix, no polt florir, no pot esclaitar en rostes de civiilització.
bau^ceiona no es un Kindergarten. Es u
Xanxa dels fabricants i dels marxiam-ts. No és
la perla de ila Med-iberràn/ia; és to col·lectora
de totes Jes -desferres d*Iberia i 5djel món.
Amb elements naiturals per a congriar i donar vida al somni del paradís/ n'<hem fet d'aquest un dels estatges no Idíimetfn m é s lletjos,
més bruits i m é s fastigosos, però sí-me*^yis agradosols ddl planeta.
1 •
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Ens hem tancat el mar í no tenim un port
deoent.
.:
-.::!
,
A.-AtNo hem cmli'tzat la mu'ntariyá, però Them
ploniada tota i l'hem deixat i^en®c pèl % ^ . ^ r ba i riMÉCH eiiip'ienad'a -che coirretes oe pastisseria i coques arquitectòlmiques.

i!i

LA BONA PREMSA
—No ens podem queixar de l'amenitat de la premsa:
esqueles, robatoris i terratrèmols... Quina lectura més divertida!
•

La
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festa
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del

««t^*««

treball

Demà és el primer d-e maig.
Prkner de maig, festa del treball.
Aquest any el primer de maig cau en diumenge, i és festa per doble motiu.
Però això no altera la significació de la diada.
E l treball, el primer de maig, afirma çls seus drets.
Quins són aquests, ja ho sabem a bastament. No cal pas fer-ne'especiaJ esment,
doncs.
Sintetitzem l'esperit de la pasqua obrera, dient que demà el treball atura els motors i deixa caure els braços per a proclamar als quatre vents que aspira a la sobi
rania del món.
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HA E S T A T V I S A T P E R L A

CENSURA

GOVERNATIVA

Hem estès sobre el -pla un eixampliis, que
posats a ferwho maílaunent hauríem enicertait
a in ventar-lo pitjor. '
. I-a Pilaça íde Catailunya siembla un deisert.
D d s al-tres carrers no n'hi ha ni Ütoi que tingui ànima, personalitat, fesomia pròpia.
Mamquen "squares", estàtues, edaíi-ois momumentails, fouts, urinairis, "partérr/es?', guàrdíiefi
i adoquiïns,
l sobra pols, fang, sor J 11, mosquwts, escombraries, -bastides á r urnes d'obres en cous trucció. Sobren singularment aquests hòrrids tramvies, que ja no circulen en lloc m é s -que ací.
No teuim banys, ni parcs, mi escoles, ni esglésies artístiques.
No tenim un teatre confortable.
No tenim una estació, ni quasi un hotel,
que no en» avergonyeixi.
No ten<im ciutat, vaija! Si la volem, l'hem
ue crear. Aixó que hem tileretat dels nostres
tiares és una porqueria.

ANGEL SAMBLANCAT

OAM^AiNA X>E GitACÍA

La d e m o c r à c i a

immortal

E l malparlar de la democràcia, està de moda.
#.
Però, com que el mallparlar dè 'la democràcia no és^ més que^ aixo, una moda,
aquesta moda passarà mes o menys prompte i la democràcia restarà.
No en va la democràcia ha resistit la iprova dels segles, ha viscut llargs anys
d^història, sense que el temps hagi pogut res contra la seva feirmesa granítica.
La institució, com tot l'humà, travessa crisi, és amb freqüència objecte de denigració i de blasme; però, mai s enfonsa del tot. Sempre sura en els naufragis i les
catàstrofes dels pobles.
. .
*
I és que en ella hi ha quelcom d'etern, quelcom d'fmmortal i ^ indestructible.
Mentre hi hagi societat humana, en efecte, hi haurà democràcia.
Potser aquesta societat, al principi, quan sigui menor d'edat i estigui encara en
el bressol, no se'n recordi o tingui consciència dels seus drets, de les seves prerrogatives polítiques.
i_ • '
Però ella creixerà, es desenrotllarà, arribarà a l'ús de la rao, i llavors rebutjarà
tota tutela, voldrà indefectiblement ésser sobirana.
Això no vol dir que aquesta mateixa societat, el dia següent o mié» endavant, no
pugui oblidar la seva dignitat civil i tornar a caure en braços d'un tirà.
Exemples abundants d'això, de decadències d'aquestes, ens proporciona la història.
Pobles que han assolit un envejable grau de riquesa, de cultura i d'esplendor,
súbitaüiient esdevenen inferiors, són escomesos de fdlia o imbecilitat col·lectiva.
Aquest xarampió, emperò, no dura gaire. Aviat la bena cau dds ulls i eb cervells
cnterbolits s'aclareixen. L'equilibri és restablert. I la democràcia, cada cop més gloriosa, torna a il·luminar d camí i el destí dels homes.
tnmiMffttmmt"""1!"""
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Gumà"

Fou en el múniero de L A C A M P A N A D E
GRACIA, corresponent al 31 de maig de 1877,
on el mostré benvolgul amuc, En Juli F. Guibemau, suara mort, inserí ila seva primera poesia satírica, signada a m è el pseudònim de "C.
Gumà'*, quina iiniiciad i quin nom suposat, corncsponàen als de la seva promesa, Na Catmeta Gumà, la qual, devimguda 'la seva esposa, ha estat per a 'ell la -comipamyona imseparable i dolça, en aquella vildla metòdica, bumil
i ipetreta -que ha portat fins a l'hora del traspàs.
•En Guibermau era uini obrer artista; exoelilent fadrí argenter i poeta per instint, esp-laiava els afanys de llibertat, de justícia i de cultura que portava a •dintore, en un doll frescal de
versos fàcils, sonors, Á g r o i s , satirios i um sd
és mo és filosofales. 'Ell seu aire fou sempre
puralmemt popular; això féu que entrés tot seguit al oor del pob'l'e i que pogués sostenir la
seva sd-gnatura a L A C A M P A N A , s-ense decaure mai, durant ben prop d'una quarentena
d'anys.
L'aictualliitait devonHa per a En " G u m à " una
fomt imestron/caible d'imispiiració, i -d'una faisó
especial, l'actualitat política, de què es modria
la seva inspòraoió per a la poesia setmanal idtestinada a aquest popular periòdic, moblemem-t
repmblilcà ti obreriís«ta, dies de la seva memoraMe .naixença, en da nedacci-ó del qual s'hi trobava com el peix a l'aigua.
1^ devimgué que el jove escriptor es tornà
perkxiflSta, sense deixar, però, el seu ofici; i ,
a m é s d'ésser -el poeta obligat de L A C A M PANA, es convertí em un redactor activíssim
de "L'Esquella", on s'acrediítà die prosista
fetetiu dotat id'una graini pencepció per a descobrir el cantó ihumorísitic -de les cose» i aconseguí felr-se amb una corrua de llegidors,
amagat darrera els comegudíssàms pseuldbnims.
de "Fantàstic" i " A . Marc". I , maturalmont,
com que això d'escriure és una mema de pllaga
que s'emeomana i crehx sense que -hom se n'adoni, començà escri'une llibrets ftestius, curulls
de gràcia^ á espurmeuaits de sal, i aplaudides pecesi comèdies per al teatre, arnibamt a formar
llurs obretes um catàleg de 60 títols, que esoomparen la srlgnatuila »d!e " G u m à " fe el recons més amagats de Catalunya; sols així es
comprèn que tiün^ués "humor" per a esoriure
tant i que pogués arribar a vendre en pocs
a-nys mvg milió d'exemplars del seu llilbret t i tulat "Del bressol al cementiri" i centenars de
miilems d'alltres, com " M i l i un ponsaments",
"L'amor, el matrimicind i el divorci", "Buscant la felkitat", " E l rosatni de l'Aurora", "L'exposició Umíviersal", "Drapets al sol" i tantes
ailtres produceioms que assenyalem una modalitat ben característica en l'esplendorosa renaixeírnça de la nostra literatura.
En "C. Gumà", llhome que ha batut el re-

cord, oom ara es diu, d-els èxits edritoriaills., era
ben bé fíll die L A C A M P A N A D E G R A C I A ,
>• per tatl, germà nostre en lletres, e/n amthiels
sociails, en ferm repuibli-caníisane i ens costums
pTfcrfumtewnenrt: dldmocràtàios; a L A C A M P A N A
féu les iscvnelsi primere® a^mes liiter arries i per
ain/ys d paniys ha féu damsa/r el'S pollí tics espanyoís , i les seves colutuimes han 'estat Les dartrenes que ha ab-randat, quan c'l pes d elis anys
i ¡les tnolés'ties de la poca soilut acabaren per
privar-lo d'escniiure a "plaço fixo", comí ell
deia. I quain no pogué 'nu fer elis versos setjnaina'l-s 'per a L A C A M P A N A , deixà d'-esoriure i els tainicà a la caseta die Saíius, aimb la seva
muller entranyable, lluny die panents li d'amics
i coneguts, per a tenir cura només Cdle les seves pla-ntes í dels seus ocells. I en aiquell redós l'ainà a sorprendre la Parca sobtadamemt,
quan havia començat Ja «davaillada d'dLs setanta anyis amib .la resigna-dio d'^un arpòstol de la
lltilbertat.
Ni un sol cop va sentir En " G u m à " la «natiuira/l fretura Idte què es- veiéssim em lletres de
motilo elis seus noms veratablieB soita deds treballs líteraris que puibÜiicava; per a.ell, es-crkire era com fer d'argenter; el qui compra/va
una jo»ia sortida de iles seves mans, no pregunta'va país qui l'Tia via fetal L a seva m o d è s tia itíteraria 'era tain. gran <com la seva honradeisa inmata de fill dtíl treball. Escriptor de'l
poble, obrer infaldligalble de iles lletres, avui en
ailiçar da-vanrt de'l teu -cadàver el vel que enco'bría la teva personail·itat, ho fem amò el de!s¿g de què mo manqui qui 'la catalogui degudament en la oomp'l'eta antologia de .les lletres catailames, car ben mírese ut ho tens.
«»i»t»innn»tHnn»»»»m»»n»n»»»mmtm:

Plató Peig
Víctima d'urna gàstrica, va morir la setmania
passada a l'Hospitail d'infecciosos el nostre
amic i col·laborador, el famós bohemi Plató
Peig.
No era Plató Peig, com alguns pretenen, fill
de Sabadell. Era del districte V, era de la
Rambla, era del món.
Lhiità a l'avantguarda del partit radkal, en
l'època heroica d'aiquest.
Formà part de la redacció de "Las Miserables".
Escrivia a totes les publicacions subversives i pnengué part en nombrosos míting de
protesta.
, Era un orador notable i un polemista fogosíssim, i sem\pTe que veia la llibertat en perill sortia a defenisar-la.
Per inadaptat el van deixar cessant al Municipi, idlei que fou ums q-uants anys -empleat.
Rebel fins a darrera hora, no ha mort en
mrig del carrer perquè uns compamys seus li
vairen f-er obrir le5 portes de l'Hospital.
Reposi en pau el nostre malaurat amic

di neguen aquesta aspiració, tan justa, tan humana!
Per què, això? Per què el condemma així?
Es prou raó dir-li. que no hi ha treballi H o seria dirJli que no hi haou queviurnes; emperò, havent-mi, que se li neguim? Això és anduir-lo a
prendre determimacionis greus, resolucions q-ue
perjudkaram a la societat.
I llavors, què? Se'lj motejarà de lladre o criminal, seigoms el' delicte, i sie'l perseguirà isolant-io «cMs homes, perquè és un perilli per a
la pau i tram/quiHitat que es mereiooem.
Ja us dic jo, que aquest món... és un móm
de mones!

JOSEP ROCHE
{«i»»i»»»»»»ntMiinnn»iiiin»ni»»nin»mn»

Per a l'educació de la dona
La dona. Heus ací l'ésser que enclou més
dòlços emeisos; ia que ens lembriaga de felicitalts, ens empkma .nostre cor de vida -i es-peraniça i és el lenitm que ens guareix em l'es
hores d'amargs sofrimemts.
Aquesta criattira, èmbolcallladla dle gràcies físiques, mereix íelogi»s i atencions; però, per kilissort, ofereix el greu contrast de mo acompanyar a la magmiíiicènoia de les formes, eil perfeccionament moral i imteHectual. Ella, que viu
allunyadla de les lluiítes de la vida, i en sofreix els seus dlesequiliiibrils, viu en um amibiemt
a-rtpficial: no os fa càrrec dels drames de Idbior i misèria i dol pe® feixuc >dle les iinjustícies
socioJs; isolament té pnedilecdó per coses r i dícules i xavacames.
Bis isems únücs anheílis sóm lluir vestits llampaints, aíalitarsse el clatell, piintar-se i estrafers|e el rostre, com si en nàixer no vimguessin
dotades de belleses' suBoienits, que temen d'emmatllevar-íne a la pimtura. I seguint aquest rosari les hi trobaríem imfimiitat de tcuries i nicieses que iles degraden i empetiteixen. De llegir,
oaí parlar-me. Són una minoria molt reduïda ¡les qule es dediquen a activitat tam onmoblidora. Algunes llegnran noviqH'es |d!e ctneima,
d'aventairles i de conquestes, que els fan més
mal qUe una pedregada. En canvi, liginoran els
noms de Concepció Aremail', Roser d'Acuña,
Berta de Sutner, Cateròna Albert i altres que
amlb les seves ensenyandos de moral i cultura les reldreçarieni i .deslliurariíon del' jou d'ignorància i superstioió qiue les oprimloix, airejant-IeSi-ihi T'os^perit i imemant-íles vers uns horitzons més bdlís, llumimosos i de lliiibertat.
Tots dls defectes esmientats són fills de l'educació que iham rebut. Hem dle fer-mos càrrec
que la dona és l a que imflueibc dilTectament em
la formació de il'ànima dols 'dtita^díams de demà.
Per això hem d'educar-la on iles fonts de
punosa i realiiitat, saldbÜlajr-illes-hi -la mentalitat
d'iideals d^emamicipació à justícia, perquè siguin
unes femites i veritables companyes em totes
les nostres lluites i les semtiím amb tota la
passió; que detoaiiL lafésser unes noies "biten"
o Uínis " b e b é s " i ais'pikiiin a la dignitat die la dona
racilomial i amb «emtit com-ú.
Elles, q'ue te ne'n la sagrada miiss«ó de la maternitat, podem régemerar-^nos. Està al seu encal'ç la transformació monaü .die la gieneració actual, puix són les- que sembremi a l'ànima de'ls
infamts la llaívor, dol rutinariïsme i Idfalltres idealitats esquifides i emearcacradosv amara.des de
foscor i misterí, o bé los qule els hi im-culquen
idees de germanor, gramdlesa i progrés, que .sóm
els símbols d'uín futur ' m é s gran i esplendorós.
0duquem-la, la dona; dosíllim-rem-la dle les
urpes dol farntaisma de la neligiró i d!e resclavitut que imposa la moda; domem-Ja-'hi Olis drets
que li pertamiyem i abeí camtimarem a passos gegantrims a urna rad'ical trani'farniació.
La doma rodiimida, deslliurarà la Humianitat.

JOSEP DEL CAMP

Mosaic
D ums mesos a aquesta part, han mort, víctimes directes dels esiports, aimc o sis in divídus. Aquesta plaga, que sembla tendeix a accentuar-se, ha preocupat a cert sector Idle premsa, que s'ha desfet en llargues reflexions, més
o menys filosòfiques. I és que no s'han aturat
a pensar que. aquests indiiVíd'Uis ban mort víctimes de 'l'ofici que els ajuda a vimre.
Dic això. perquè, la mort d'un paleta que
caigui d'una bastida, treballant, és comentada
amb uns breus mots que faciUitem a la casa
de socors; i , francament, entre um o afore, ensquedem amb el s-egon. Això mo vol^ dir que'
la desgràcia d'aquest últ;m, tingui ^d'ésser comentada amb mitja plama de periòdk:. Volem
constatar solament, que ai la part, éiem-ne
intel·lectual, amaili'tza d'aquesta fansó, què faràel poble?
En un periòkili·c, que en la .nostra adolescènoiia ens enseinyà a lllegír en català, però quan
sabérem camiimar sc^ls, refusàrem, hi hem llegit uns "xàstus" que ens ham fet llàstima. Eren
ridiiculitzant -defectes físics do persones •
NosaJtmos pensàiviem que els dits periòdiics'ha'viem captimgut ídte l'alta missaó que s'emprenien i procuraven imcukar als imifants r a m o r
ai proïsme, la compassió al desvalgut i la £e
en sí mateixos, perquè el dia de demà, quan
fóssim homes, en sortissim airosos (^aquest
trencacolls que anomenem vida. Però no és
així. I*a màxima que impera cm aquestes publiicacions és aquella tan coneguda i que copiarem en el seu idioma origimal. N o és veritat, senyors "pomellistes", que "les affaires
son t les aífaires " ?

LLUÍS BOTA I VILLA

La lluita de tendències a Xina
Semse necessitat d'ésser profeta, es podia preveure el que passa al si dol Kuomimltarvg.
iCom ejs pot avançar que per aquest costat
farà fallida, farà aigües la revoilució ximesa.
Si mo s'tunifiquem els criteris a íes fi/lleres de
^exèrict lliíberador, o si la minoria ino e:s sotmet
a l'opimió idle la 'majoria, 'la revohnció ximesa
es pot donar per fracassada.
No escombraran d'al torritori els esitrangersr
no os consolidarà la repúbli)ca de Cantón, no
s'emanciparà el proletariat.
En la tradició del fundadors del Kuomimtang, en rfdloa'l, sobretot, de Stim. Yat Sen, espodria trobar la comciílilaoió d'e les temdèncieS'
oposades.
Es natural- que el boH-xevisme faci por a Xina.
Com és molt natura'l, també, que cfll sol constitueixi l'esperamça dels treballadors i dle la j o vonrtut, dels estudiants i dels obrers.
Però, podien aq-uests vèncer a urna coa'ltkiò
dle potències capitadiistes, ap^iada 'en dis vaixetll-s·
d'Anglaterra i del J a p ó i en les ba.ionetes deé
paixà de Mukdem?
No.
Donos, la mecessitat dle mam tenir el contacte amb Ois elemients Miberals de la burgeeiia i
amb els partidaris de la imdepemdèmcia. nacional
és evklent.
En Sum Yat Sen donà l'exemiple i hi ha que1
imitar-ló.
Ell fóra extremista, fóra revotlucionairi i home
d* a v anit guarda. Però lla prudència H aiconisellava
tallar les aiLos al seu ideal, i -ois hi tallava. Renumiciava el somni per assolir objeotitjs concrets.
La lliçó del mestre 110 pot ésser m é s clara.
Que els sems deixebles l'apremguim i la victòria no tTigarrà en tornar a somrifume'ls-hi.

»:»»<»
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Llatur

forçós

Es de raó, ide justícia a-questa campanya que
es fa a favor dels sense treball i tot hom de cor
noble i sentiments bons, ha d'aipoiar-la.
Per a la majoria de mosalitnesi, que trehaillem
i no ens ^ manca d jornall, difícilment podem
fer-nos càrrec—^si .no ens hi hem trobat de!
que és i representa passar dies i set mames sense veure un cèntim , i menys si es tracta d'urna
tamíl·ia, d turment que per al cap repre-emta
oir com llurs filb--tenlaVes i febles, que res no
mm 9é la miaílura que hi ha al món, que els
comdemmia, freda i cruelment, a la fam—demanem nu trwt bod de pa i que ell no els el
pugui donar.
Ha desseir esgarriifós i n i u ha per a desesperar-se. fent qua^ievol barbaritat, en i>ensar
que ell te games de trebaílar, vol produir, vol
que la societat se'n beneficiï dlel prodmete del
^
esforç. !, la societa.t, els seus com-pomemts. i

ELS

CURTS D E V I S T A
Mira, la primera oreneta!

L A C A U V A S A D E GUACIA

3 pels hoOMf 1 l'acci-ó i inclemència del temps.
No acabem semse dedictar un record a les
muralles, serioses i h<»pitaOàiries, on N'hi amaguen i nien els ocells i rèptils d e tot tejmps,
com els pardals i elis fatetots. No hii ha forat
mi escletxa, duran* l'í^tiu, que no ineculli, en
les parts superiors, um nnu d'acjnests ocells de
pas.
T a m b é hi veureu Idlragoins, sargantanes a milers, llargandaixos i petites islerpents.
No oblidem tampoc la fina, tova, suau i atapeïda molsa, que H besa
peus píels llocs de
més solitud, inlaiccessi·b'le als pasisos d é s homes.
BI seu destí és fer comrpalniyiia als monts i a
l'etern sileínci, i servir d'exonnació i paisatge
afts pessebres ail<çats pelis- erfetians al naixement
del s»eu Jesús, -que mo és elt de Reman mi e! 'de
cap 'bcwne que estimii' sense hlpódmies.
Fims l'altre.

Siluetes
L ' H O M E D E L'OS
Pocs en resten. De tant en tant se'n veu un.
PCF regla general és un home cepat, recremat
pel sol i la pols de les carreteres, barba rogenca i (kscuidada; cabells eriçats, llargs, indomables, ombrejant-li el front fins a confondre's amb les celles; en els ulls, diminuts, malenconies, hi traspua l'enyorança de la pàtria
llunyana. Abillat de faisó estranya, mig clown,
mig estil del país nadiu, se'l veu envoltat de
quitxailla, que el contemplen encuriosits. L a
"fera mansa" que porta, al so esòogerrat d'un
aWuf greixós, es mou pesada i peresosament.
i a no ésser les martiritzants estrebades que
dóna rhome a la cadeneta que la subjecta pels
narius, s'ajaçaria de cansament. Bramulant de
dolor i é'impotència, la famélica bèstia obeeix
fent unes cabrioles que la mainada celebra embadalida. Després, llhome, amb paraules que
tenen l'accent de tots els idiomes, demana unes
monedes en pac del treball, que recull en el
mateix atduf, embutxacant-se-les, avar, acabada
la capta. I precedit d'un estol de quitxalla que
no l'abandona fins que ell deixa el poble,, segueix dblsgant a dansar la bèstia al so estrepitós i sempre igual de l'aJduf. I un cop ha
donat la volta per tot e- poble, se n'allunya
indiferent, seguint la ruta de l'atzar... L a fera
com un ca fidel el segueix a frec en la seva
ruta de jueu errant...

PERE SERRA
i»n»n»«nMn«»iiiiiM»»t»nMiiiiimiinmnimH
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—Qui s ó n aquests que aCompamrya la policia ?
1
—"Torteros".
—Xairaiml I què ham flet?
—No res. Pnendre e t e diners aft puibíic.

HOME
— I dius que és un bon xic i té un gran per
venir? Què f«?
—Boxeja.

PONÇELÍ
<t»nn»ni»«n»»»»«»n»»»«»»»»»»»m»w

m«i»»»»tn«»mmmmttmmmmm»»mn»»i

GIRONA

informes de ruïnes, cib-l-i-dades com els morts
en els cementiris i ta-epitjades impietosament
per totlhom.
Ruïnes -que serveixem de mortailla als iinnombraibles herois, plens de coratge i braó lleonina que ila defensaren en elià últims setges de
1808-I8OQ, i que ens parlen àk fets gegantiíns
i -memorab-les, mai no superats a la hàs-tòria,
els quals, per al sentiit eclèctic de 'la veritalble
raó, sótn -deixats a la consideració de la frenopatia.
No us xiulen les orelles, giromiinis selectes,
les veus de l'emi'nienit psiquiatra Bn Diego Ruiz,
ceBebrat autor de ''La geneailogia delís símbols", entre altres, ohlnos, que en cert temps va
fer-les oir amb sonoritat olímpica, sobre aquell
feroç i limponcDeraible heroisone dels nositres
avantpassats, sotmesos a 'les ordires d'aquell
oatp iinlflexiíble, tan b m psiicologitzait ped dit alie1-.
nista?
Sí. Aqtíelles viètts, encara tam-bofrimegen a lles
orelles, ten-iint en compte, com deia el gem de

L'ombra de Zarathustra
No és estrany troòair-hi una figura de remiiiiscències pamelas* iaintes on aquest rec ó de
mansmetttfji beatifica ï de cadima, pde d'esglésies, caJTUpaaieisi i rates de sagrisitia i saiturat de
perfums d'encens i miinra?
Rea»ltncm;t, això és un enigma kiexpliicable.
Em el proper article, descriuirem aiquest estramy personatge aparegut entre nosailifcres, <que
nomain akjuí des de fa molt temps en l'ainonlimat i q M K per antonomasia es fa dir Zaratrtiustra.
Ara coniit'in·ueïm parlaint de Gkona, d'aquest
espoliàriuím i d'aíqueislta Morgue, que tain b é
ens hauria pogut camitar el gram poeta Walt
Wbitman, si Tha^ués conetgut, flageHa/dla per
guenres fi setges, servadora de miMits i piliots

UN TROS DE P A P B » .
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Cervantes, que les veu-s de la ploma, sóm la
llengua kile l'esperit -i, àdhuc, des que més f i blen el nostre sentiment, en necordair-inos aquell à immensa tragèdia.
Així com a les riuïnes de Pompeia s'hi serven pintures imurals que fan flake de paganisme, exuiltació, bacanafls i conrupoió de cossos
íajscius, en totes les posioioms obscenes i l'ifbidiaioses, degudes a 'la decadència fdle 'l'es-peirit
i depravació d'aiquélla època, a les -de Girona
s'hi conserven reconjs d'oració i de pilors esgarrifosos \àk triple dol-, oni hi veiem 'mans "pietoses", pregajmt i dreçant-se a1! cel, etennament
sord i inexorable, suplicanit aíl sempitern desconegut, l'atorgament de la raó i la fitaribttvíait.
Ruïnes sepulcrals, desfetes a causa de la m compfrensió, refractáda a acceptar paríament
amb ielis que portaven a les sevds motxilles,
à h drets de 'l'home i de ciutadain»ia!
Només ies eure.v s'hi emfi-len en lligams jeirogtlífics, cobrint de vedibr 'l'obra aibaíndionada

ANY
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—Lia desgràcia l l i a persegirit tota la , vida.
Ja ho veu: fins moràr em divemdlhes.
—Què hi fia aiíxò?
—Prou que hi fa; come eíl perilli tfíiírrjbar aí
cel i trobar el porter fora, perquè ara es fa
la setmama anglesa.
— E l sot 'rile bastos! Ara "arra-tro"! Torno a
44 arrastraJr "!
—A'íxí fairrastressin" a tu i a la teva ni^—Per veròniques, -les que vaig veüre l'alt re
dia a.l Grao.
—Però sii al Grao fw> Ki ha plaça, mentider!
—No miail'tractem, que jo ja sé el1 que em dic.
—Maríam, porteu un diorniárnó. M a r i a n , urnes
catrtes peir ail "sdlo".
—Marian, porteu-loMhi um morrió.
—M-iri, se»n.yor Am1:on¿, els obrems em sabent
llegir ilia propaganda, j a ien temen prou.
—Per a engany alr- lofe, oi, Malí ta?
—Es molt mall pensat, vostè, tammateix!

JOSEP SERRA

WDMEMB 15 A B R I L
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INMMl ab M y r\ue ab reu baiia (ertm Mrr w ' t f Ñ i u Mliela, é» npt*\ N ctavai i I* Oiroelin ra
II—rali é* t n h é i . Rtallaa, tumor*, nwrri; MM
tabvli pn puri dal pntté*»l, rara aennoes M »aeaJ da la
Jrau qvf Mmpr* ta 1 pMa, y perora rH ki (alté* 6 n le
•a^or Barre», araa éwfte^tr fer U e··peVracia alTraade
Papar, raa ra dtaUiawr «ratarara UD carato aaellllargraral,
ai « p da «ad «pwdaba redvbíl al adagi ealaü de
^ra: qrasl IM Wtra ara eaaadaa llevara larlea tea je»drea.
Le ral da c a r a m ea ra peodrer ra craitidereci* per
114 raH
Ara reetie ae penaria qra la Direclíra *a dimitir ra
ataeeal .Qra a ïpmaae ^ra lalJaala d« g>bera d«l|Ltcra ra
'tap papaHraa qa« w ka vela ab oa cop de narra? le qra
»a>r la DiracUra*a eer UaeUr de acular la fetacidqraal
la ra laair «lata, y ab ra da aqraiioacepa que baa laaor
taKnf ata Atejeadraa. ala Caaara y ala Napeieeai. ve sonpradrar da ara caapaaada la aeeatd teaae contulUr la «oinUt dele praplataha, ai tal ara ni tal barrero, laaiU per
^ea ae (es dil qae alffaaa «cgada ana Juala general bable
ciaaaaat y atabal ab Odre y Irpalital
Na ea pae aaelt daarbs, que la Jante recites, tet bailen la escala, equett sabal adafi castell*
Vtagaerea les Sarrebiaa
y aas batrtarea * capa,
qra Dea ajada al^deleaU
qraal sea Batí »f« que lo* beaa
ftraanir reaira< per (a mji
M u t u i i|Mmail
lliraiT I«scaa'M e m a i digraaatai OLONA. OLONA. MOLT
IIIWIT

OUMAl

Lo S*aa*cim.

bascaba la satedat
—¿Ab majMcate 4 minoacula?
—D' a n ó aa m ea *a parlar
a

1

A sa doM deaearriada

li dia quetxaatae M Gcrooi
— V a i j a ^ M e i HMM peeada
la crea del meo malnmooi;

y eüa q M res te de muda
li coalasia —Ea mall estrany

La diflaas s a p a a à e a escraa ra lo Teatro de Roaiea lo
• • • • ratolb y es vers de D Dámaso Cal»e« niolal La
J» M ^ r a a di Im ü m i biboeu los que bo eotenrn qae b.
»• Mamat boa rere y bastant pocb drama Le arayd Cal«eaáaicb ja aa» alió de qae dei. /<*•>«
•"•"•rae N éutrufintm

lfMéu »

.

•

•
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1.. 1 - ds cada oes

UN TROS DE PAPER.

A R A D A .

Mil >cgadu cada día
(aig la primea, bea cert.
prima y iot la meva lia
oaot veu I arman deaert.
o soldado! rondeija be
a dM y (rn buscant teu,
mu elle, qoe se u gCM Usba,
li respongué ab luí das aau.
0M/'« 1 trtt u t u baeear.
laolts que vaa aygau a pendrer
y n hi ha que tot i' be baa M iMdrar
por pederías craleatat
Animal es qutUn y.do*
que de cau pocb se aparta,
u molt llest, geu mgoayOi,
v per ço per lol se afarta.
Vamos, que prou be xarral
lectors, perqué me ealeafoéo,
si ara I M no eadeviMo,
qoe os lo dooguio coaiemel
lois voulire* mereiicn

J

Solució é la xarada anterior
CALAVmiSA.
Solució al gerogliflch t n U r i o r .
D fU porto bolat 9 arfé serr

GEROGLlFlCH.

l!n subjecte pregunlA a un mclje
— , 0 " ' " I"»" del dia es la millor per menjar?
- Per los nebs quant tenen |aoa, per lot pobra* quant
lencn vianda
Lo ballet qoe guardaba uns bous no sabia com ferbo
per anunciar 4 son pare que pei descuit de ell l i babiao
denpaiucut
—,Pare' crid4 al ambar 4 cau lot plorimíqoejinl. parc' be perdut no bou v I allre no l Irovo

KEN\l(!í+
Le S«M*CWW

lirak

mi

SIITSCM.

Dirigint lo Liceo D Pascual.
Ui va denar la pell y I ultira ral,
Y 4 oo allre que bi volia pegat íocb.
Per pocb li treuheo lo cervell de llocb
A donas y a /rafroí, fu ptr etfl
(,'••' fnllot mal o t r $mptt f ki p t t i

i*

I -1

E D I T O R .

Segara parta la Caerla,
loe infJ*tM8 aaeecien
sí aóls BM daban marün
que íarán en compaayial

Lo coniller va obnr la sua botiga eo lo dia de Tot Sans,
y contaot 4 la ml los beneficis, va trobar que babia guanyat
irenu duros Veyent aqueit resultat va (er molta g u t u
díMot - Ja ja bo pucb fer: guaoyo trenta duros diahi.

Idb
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La SsaBACiK».

Do adroguer venia ona cantitat considerable de arròs.
Un corredor de aqueis article «4 denwtrarii q M al preu 4
qM I venia bi perdia un xavo per lliura - N o bl fa réa,—
digM l adroguer,—¡no veu que n vencb tant*

La seayér Revira fias ,vs no* h*bia probal ab alió de
v <*f, ^•rc# ^ '** 'a", tlpcaracioni, que era UD
beaN larbó*. pera aquesta semana nos ha prubat que larab* e* ua borne de braaa reei pech* m haigi Ho dibem
prr le debal det traai Sanana En pr.mer lloch lo v* eslre
aai le dia deis Sarraeeaea. qae es coca si diguesalia. la v*
mm
» I» •oracilet deis cafre* y de las fieras, en segon
»ee» la d « no ^M,, Mr
w a d B m . d , » ^ En lrr.
Mr Itocb li v , deiwr tnai caalsavol pessa de rual*evol
«le de cwlaeval «para, y aa qu.n |iocb. nos le
«b prc•ealar ces si «etgaès dirras ice* imor
Aqui ir•ra le tenor que baseabaa'"

PUNTS DE SUSCRIPCIÓ.

•I

perqué ab le Pep se ba caut,
¿qui ba surlit mu enganyat
lo Qaim, ella, 4 el marit?

Sabem de bona tinta que acaba de arribar deipou de
I M puaeijada per Andalucía 0 Manuel Angeioo Lo MO
viatje no ba tingui r u de polilich.

^.yrK**a·

Al m u . .

MSDKTIWALUA

y per aa naria trebil

Par km da toL «Gám-utem de la crema del ÜCM? Segóos indicis lo unicb que se up es que encara 00 u n ba
pOfit treurer la aigoa clara.
1 Ab! no* descuidaban de participa rlosbiqra IM m brmu
segueteo seu novetat eo sa important salut, per sapoMl
ab lo maleii ardor de sempre ¡Ooocbs que a pensaban'

T ea fl ,la (anea bona
si >i be bagvéa tol de rootar'
peosialbe be le «radar
N 'a oidb * k lima
PlU SlMtCíl.

DE SUSCRIPClO.
•AROBLOMA.

DikMB q M 1 Oaim fon baria!

• U j w r i b n l « r á M prevea,
y a pcottaa ab aayadits
y da lateeeM •eaUli
iqaa a sab de bradi a /« iaf(eM!

La qra araas tema t o (M,
•es lart á n Jraa per proaiet.
* D Pea luego. 4 e Racb desprei»
aquesta broda a/ rern/

m\í

CXkrrcr a*l Ar«k « a l r**>ro,
• » i r * 'la aúak. »t y S3.

L Iraito.

Un aoicb nostra u proposa eicriurerM BO altra inalada Lot h-tMh dtt$ M I '

La qra 8»ay letbon eosalse
y a»aas i dreta y i «qoerra
tat beta h Betla guerra,
ri que ara brada a/ rre/*«

ADMINISTRACIÓ Y REDACCIÓ.

Trimeetre.

pras sempre 1 basce company'

La* denaa, baa de saber
qra Can CMB ta* irWaWoras.
ab laméof. ai ara aaayores,
y »« oa bo ira, ab íe/r»

Aqralla q r a causa borrar
b talben pal asoll qra «uta.
q M totas tai ispdasUaU
aatiga
es qM broda aé er

.En q M u sembla Bar cal OM 4 (7a Ara
- B a q M 14 P o * é .
¿Ea qu4sesemWaaobomemal crut* rada4r da pebraa?
— En q M M te principia
¿Ea quéuaambíala biatoria del pable babraa 4 N bt•ar de auUoriat
—Ba qra 14 U n t o .
¿Ba qué u umbUn laa iglesiu 4 las lora*
- E n que teran calur.
¿Bn qué u semWa la Aodalaeio al mar?
—Bo qno bi ba morenu
¿Bo que M umWaa l u trens 1)0 merca !• n u a l u btéfratoer
- Bo qoe faa treraports

qae. l paai teaiat ajada,

Louoyòr Attadill. D Anton, u l l acabant de eacrinrer
per lo editor Lepei una novela qM té per titol U t MU éri

A T I

mü»

Vaig venre 41* Aatw moll trist;

La solució s dar4 eo lo aúmero qra vé.

E . F i . — O a m l m l r o Mlrmllera.
U retíeu I •prem*!* d» Ll·is T»»M. carrar <et Art4 è d ftéCe»
•air* M
ti y U .

L A S

J O Y A S

D E L A

R O S E R .

Lo tulro calaU u l i de enboraboH. SI ivny par demi
peou conlraorer matrimoni, ja té, per la obvia ona* Jofor qoe de moltu y molUa praotaeu *er4n la enveja. Y
q M la oúvia podri porta r i u ab lo cap all, perqra l u Joyai aqoettu, no bao sigut monladu per la adulació, ai
bruoyidas pel favoritisme, oi compradu 4 pu d' or. Molt
al contrari son autor ba hagut de feriu anatema li sal per
Hilarais de p u català, y eolramitj de la polvoreda qoe
cootra ell aixocaba la meeqoioa eoveija de tota aqoaixa
xavalada qoe, ab mu atrevimul eoeara qie impotencia,
volia enftlaru eo lo pedutal qoe 4 ell 14 Catalonya deatlMt.
Parqaé v u l é s . pot ser 00 ubeo qui u I autor de Lat
Joyat i» fa Hom. Ea 00 poquet llarcb da dir, paro per
lol bi ba tempe. L autor. u n lacayo i t la MiJaralwa
cottUma, segons lo seoyor preiideol del últim CoHialori
dels Jocba llórala, y ugooa Don F. P B qoe u lo qoi
porta la baluU del Calendari calalt, u on uearétl del
camp de l u llelru, no d aqueta ment/Mlt i uptrit fw
no porUnt m v i r ptr altra cota, embruta* papir yM prr*
fer nurtr d lat eriadat y d 9111/ qm ni U conciencia dt lo
fM ea/ ella maltixa, ni dti rttptclt q*t te l i é n tmthw, y
10 d aqoeixos epcht del rnerdmch y/font arbrtdt nottra
anhga llittratura.
Eo fi: pera acabar, direm q M I' autor u 0. Scaari PiTanas, sobjecte q M may ba upigot insultar 4 ningú m
pera oootutar als ioralta que u li ban dirigit, perqué
compren! moll bé q M Is insults un com l u profeasoni,
qia tornan al mateix pool d' allb boot sorteo
Noaaltru, eo l u produccions d' aquut autor, anteriors 4
U u Joyat, bi baviam vial cutama perfectament relratadu,
lipu bao delloeals, pensaments profondu, efecte* majoiflebi, tremu engioyosíssimu, y no os quedaba pu cap
M M de dople qM lo dia eo qoe son autor agaféa la plo-

ma pera escriorer uo dranta, presentaria i lai taulu I M
obra com la q M ba presenlai
¿«t Joyas dt la fíour. es un drama ahool 1 admiran,
copiadas ab exaclitol del natural, algunasesceou da o u tona calalanas, y ahool M té coulanlment la ateocié ocupada, lo cor oprimit y Is ull* plorosos. L' interés de la acció va creixeat finí 4 la última escena y acaba I loteréa ab
la acció.

qoant rutra mateixa llMfM
ae «al surti 4 defeuorvu
Per delicte Un odida
oi una paraula raa dóra,
que Ans eo vulra pcreoM
tol te mu digna q M raa.*
y d aquut altre parlaot de la caritat

No t peMio, que de tant en tant tambe fa esclafar la
rialleta, wou decaurer eo lo mu mloim, y aqol esta I
méril.

• La cantal u u 4ogal
qra va cobert ab uo val

La upotteio u senzilla y preaenuda ab Iota clarelat, lo'
a u u d' aqoells qoe de vegadas un u fa 4 la gorra de
dormir aMotbi una mica depresu y, oo bi ba remey, s
ba de deafer ab o u ntisoradeta; y I domllát n moral y
admirablement conduït

los que al feria oo s amagan
si t' be agraheixan ja I' ba pagan,
si oo bo pagao, oo ho bu dat.»

Tipos acabala, bo un tols; sitaaciooi oovu y de gran
efecte, aa a rallgaa mes; y ea detalls delicadluima y ar
tistieba u la q M bi ba q M venrer
La ferma u uaurada y Iliteraria. Si voleo OM moitrata da la versificació, aquí la teñan.
1 ¡Jo vaig tenir oo somni de veotora'
Trevallara ON tarde aprep del riu.
aprep meu, tu, uo sooru me dabas pura,
y llnny mon pora ab paternal ternura
4 d u filla nulrea uaeayaba no dio
Des tórtelas dins d ell vareo beurse,
y Is nostres fills se van bea4 ab ondor,
y Is va besar mon pare al abraaaaru
y os vam beur loa dos, y al amagaru
lo u i il·lnmíraba nostre amor >
Ricba pensaments resmlun en totu l u cacera* per
lo estil do:
• Vo* mateu podeu pknnot
ra «1 lo que beu tet u -

y may bao fet caritat

Que buscaolbo bé bi trobariam alguu ttt ò M, M eai
dirho, perqué I obra u feia d oo home. Pera pooÜMb la
ou al pit y ceolutin ¿qué li dinen vutéa al aoatro q M la
bi presea te* OM levita de puyo supahor. Mi tallada,
ferrada de seda bona y primarouaMl cuida, M reponbao al poUrsela que team un ó dea boteu nul clavaUT
iOoe li habían de dlrv Lo mateix q M ooaallree al aotor da
I M Joyat: raa. Perqué cota dio molt bé eo Piteixor. «¿Qol
repara en l u dupullu q M arrutra la corrent d uo rio
caudalóa, qnant lo majutoóa movlmoal 4o ua oodu . y
la vida q M eanmpa per totu parta ompleo r áatoo de
bOMalar dolciulorf*
Lo teatro calaU uix. Por all D Serafl IkLyu va comensal 4 mourer la Hebra ab U ayrafto M j P r r a l M .
y ab ell lo mateix autor, eacriblol Lat j e y u dt Ui H t m ,
ba avaaut molt de caml, deixaoi boo Iraa eo durara 4
quant* preteniao aeguirlo Lo,feUoii^nab la major cordiallUL
L u adora vareo ealar molt bé eo la doumpeop, y fe
iraje*, ab llaogtru ouepdraa. eren adecula al llocb,
época y perucatju

U i BU orné

L A CAMPANA D E GRACIA

M I R A N T

E L
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La gmerra nvés gnan quie negiistra la Històtim ós la K-iMsrra entne dl capi'tiail i el t'neball.
Dema, primer 'de niaiig:, el-s obrers cel-ebren
U "Fe^ta (k-l Treballi7.
iEAs burgasos, en eam-vi. no tenenv un dia a-sjnemyalalt i>er a fer festa: ja la fan tot l'any a
ietsiqu-ona litt» I'OIM-CC.

n

La Diputació, que vetlla niabennal-ment per
« ¡nosad+ncs, ew ha eomplra't itn "carillón" per
A endort-oiirHiios les llores amt) músitca.
Ten-íem -la Bamda Miínioítpail, i ara. a jnés,
la ibtMiicmòri'ta Di-putaició ens regalía un "carillón". Aviat ailgmia alltra emtitait d'upa en« recalará lia ujaz?-<bainKl"v

I això" •que aimlb els nos-tres mais de cap la
imisica no enis prova!
t$
(Dmimengfe paislsat 'la pilaça de bratus es va
onmplir de gom a golm. I alocó que l'entrada
ooiatiava <k 5 a io í>csseteis.
D'aquí unjs quants <iies els snmpà'tics actors
•dle l^"E«sí>al^yo'^, celebraran una fum ció de bene£i a 'la Casa de Familia, aquesta bumanísMína. i ' pietoUa mistiitmció de lla que és ànima
moscón Pedlregosa. Doncs, ibé; amb d'obra de
rVAmiohatüs" i rOli-va "ELs fill« del carrer",
ésfcem segurs de què el 'teatre no «'omplirà.
I des-prés direm que Barccflona és una ciutat tan eari'babHva!
Un teatre, per á- eugresear a la g€fnit i fer
que acudeixi a •Tespeotade, atnunicia oorfii a plat
fort de) i?eu i^rograma a una que, fa poc tem^ps,
breJ>allant en ell 'seu ¡n/úmiero Wle trapecista, caigué ti gairebé es matà.
A/ques'bs anuniciis d'ara, esítimulant la orueltat é&l 'púhllie, sembla <jue vtul-gumn IdW:
"Vinguin, vfnguiit, -que potser avui es ma. tarà."
Quin es-pectaele m é s humà!

n

A la dreta de l'EíxampiH es recullen Jes escombraries a 'les deu de la .nit.
L'altre dlh, que erla festa, als esoobmiaires
eVs \ú va donar la gama de recolliries a les
vuht, i , com que les mimyones orneara- eren a'I
'ball, re.sukà que el carro piidlent se'n va tornar de buit.

tt

Ens han vi'srjtat el rei de Suècia, el prínoep
de Gaile^, erf famós a-stme de la -pantalla Anitom Moreno i altres personatges.
Eús en alegrem.

LA GUERRA A XINA
Heus ací un grup de presoners, tancats en una
"alambrada", com les bèsties. I heus ací un
infant pietós que apaivaga la seva fam amb pa,
i el seu desconsol amb un somriure

UNA P R O C E S S O A R O M A
Heus ací una tètrica processó a Roma. Segons la revista anglesa "The Sphcrc", d'on reproduïm el gravat, és una processó d'inquisidors. Potser tindrà raó
"The Spherc"

P'Andalusia i Castella di-uen que per manca
d'aigua -s'ha perdut 'l'a collita fte faves, oigro-ns
i d'ordd...
I d'ames, què menjarem?

V'an.cv.r el "canillón" de la Diputació el dia
de Sant Jordi?
I bé. Qug me'n dinen? Com e:n»s europeïtzem !

A Alaicant encara diu que hi ha nevat i que
fa un fred que pela,
Fiïns e'l temps sTha tornat boig.
SI
Els cantones os no s'omtenen encara.
Eks l·l·lberalis saibem gmanyair batalles. No sabem treure profi't de la victòria.

El gran M est ne de la Matsoneria kaliiama ha
e^tat Idtertingut i cai?dem;nat a cinc anys de
presó.
Veiam què fan ara els "Hermanos Terribles" escampats a tot el món?

n

n

Ja fa dies -que la Raquel Meller nio em-s ve
a m'b -cap m é s "cuento".
Què i \ deu passar?

n

Aviat veurà -la illum una novel·la del nostre
company Angel Samíblantca't.
Es de •costunus de lla gent Idleil di'sitrkte V i
portarà per títol "La ascensión de Maria Mag
dalena/".

»

n

A Bcrl'ín s'iia format un grup de reaocionarw que s'anomeneni amb el s-irm/bòtoc i antipàtic nom de "Case d'aeer".
Pobra Repúbliiea atiem amm!
Pobre poble 1

n

Ara, el senyor Poyuello ha proposat a l'Ajuntament que m i r i d'obligar a les empreses
que no donin fenina sinó als obrers ibarccilonins
o aíls -que fa dos anyisi que hi resilde'iboiin.
Miók bé. la raó a -un moro.
Però, és clar, molits altres regildlors ataca-

ren la proposició del senyor Poyuelo.
Això és la justícia. •

n

Madrid està d'enhorabona.
El rei de Suècia i el prímicep de Gades i el
seu germà l'han honorat amb la seva visita.
Oh, quina sort, la seval

n

Ja s-'tha inaugurat el "carillón" de la Diputació. Toca quatre cangons catalanes.
No ens es'teïm de res. Ara, tot va tan bé,
cjue ens sobren els diners. Barcelona no tenia
"darillou"; dOnasi, ja en tenim. Teníem un barri gòtie, però a la Diputació li semib'lava que
no era pas prou g ò t k ; idlones. bé, volia gastar-se uns quinze milions per a fer-lo tan gò•ti'C que àdhuc en seria massa, però la ignorància de la igent ha -tirat per tenra aquest magnífic i únic projecte.
Tenim una Diputació que no ens ila mereixem.
Impremta L a Campana I/Esquella,

:

Olm. 8, Barcelona

UN TRUS DE PAPKR

LA MEVA PROMESA
Festeio un» ooyi
qaf • diu PrucinqveU,
d i t i u . u n M ">'u,
mn allrfg (reoMada
i U v«in k l u dui|Ut.

li IrolM m l ¡tnaiiu
Jit «Mg à l·i cutlre?.
j» m lf nv" defecM
N es dolu y •••rga,
n M gup» y M tlMjt
i Vpveu IÍ M Mtrtaya

M meva prtmnaf
Lt dtcb que la saiHM,
y t pota coatMla..

Li axuaoio la* irooaa,
BHwtre «lla capdella.
Li durh MMNMMH,
car««l-lo« y lre«a.
y tocara ma n doiu
quaot i'lla i liu menja.
Mf broda U olMlicbi,
caaqutíU y tinel-lta..
y m p«<ia la fiinU,
partinlme la > Iroi.i
¿B* dolía A no «• dolía,
/a mnaprimtutf

Mn refdoaUii lomba,
per fennen «le cxtVftt.
Li ' « a U Mivraa>;a.|
ai MI'I -mu ua «N^r«.

S4 rlu quanl bi ani««,
de ml. ab la cambrera.
St m (recb la« pabllaa..
¡miela, com me renya!.
Si m deiio I higoli. .
joo hl ba poca greaca!
Si m' fb roba I lairtre,
lalrobamal feU.
y m priva porlarla
per n i al costal d'alia,
lla t aa, i», d aiiNfg*

la ñuta pnmmtf
M bi enfado y m bi cremo,
B-< (|tM( to m-yreMflU,
miiaoline d un modo
rae os dicfi qae * «égraaoa..
Quanl veig que h dihata
per uom, k H t m .
Quanl «ei§ que al IrotaHa
ja tou la Mffueiua,
y ali balli, may M i r l a
poch )o per pàrtfé.
Qitaut v«n qu« «Mi bool
per tol la (esujaa
tQue «uapa la (robo,
(a
NaaquálU eaíanaa,
qaam te c4* % a^reU.
qaaát se posa laayN.
quaat «eavn< sa« HMS
Qaa« par semMar o m .
milja cama Mseaya
Qaaoi riu feal envelas,
per «enrtWii cofwto
Q«Mt per idonwf te.
i ompla de níxenH*»..
y raMM *a aacaMa.
«babmltèea«««a ..
iUararaatfM esMetja,
la m«M,

jVaja ja lorao i estar per rostosi
iQue deyaa que IÍ DO leyao las chucas era per oo dir
• a l del PriacipalT
iMare de Oeu que aou mal peosalsl
,Ba k dir que ara malón v bom no podra leair oi sisquera un eocostipat de saocba!
iQue oo bo vareo creurer alió da o Cardona? [Sembla
que oa cooeguem de qoalre diaal
l)oo< h» ua si m crabuao com si no m crehoeo dech dirlos que me« bo raig seolir jo que rearts parque lo que aa
oa dríml de roaspaayia es ana de laa mollas coaaa qoe m
leoen lo cor robat. |No m' aa se eatar da aaarbi!
Paro pósialsa al mea liocb. ,Ab un barret mes saat-qne
ao bolero que ba ballat tola te lameralda raijia á Acana o»
uo teatro peni y isa cUr que laa s' arriba à sawer te imtula de. director de orquaite y alió qoe te le bastan amagatte.
iSi reyeo que babau es y que semilloll (Sembla ua di^
rector que no rol se viatl Es 4dir director: oi aid. ¡Per ell
si que lo matéis es ii-r«elt* que A-stoaHI
—Pero paiiémdealguoa cosa. Tomant 4 lo que Is aaaba
dieol, en Cardona va quedar com un boma y f dfssaple fr
ultima hora vaig tenir llest lo barret; jo que si, cap 4 Sania Creu falta gent, y aii, uoy, lira taló que ja hi som tola!
Los carteils anuociabao / jmrxtanx. pero por (orsa debía
ser per alguo error de caiu 6 debagal, oa mdiíereol, per.. que jo no Is vaig pas coneiier y ai6 qu*nS los de o BelU• al casi tw tractem de la |Qui sap potser eran uns altres'
, (Com aquel dimootre da ealrangerots lot bo eatraflo'
Y desprès tal vegada i te empreu liteniames compte
que oo fossin cooegula. (VagiD 4 treurer I' aygua clara!
Dos tocolalerías se feyao lempa passa 1 la competencia
y 1' amo de una de ellas per oooquistar la parroquia de te
del seu colega va arríb4r 4 donar un socólale ab llooguet
y uo vas de u n a per quatre quarlos Es ciar anal va
sortir ab la seva y í' amo que volgué sosieoir lo decoro de
te facultat y I prea de sos articles va adonana desseguida qoe Is Uoicbs parroquiana coosUoU que li quedaven
ano l u moscu
Uo dia cremat va empendrer «I merdor y segon contea, li dignéPare icdm diantre (' bo pota tert 81 Jo oomprent oaoao
def inferior, sucre m g y caoyela tenda, Ibutme jo maleix
te socofale y veoentlo 4 sil quortos ab prouteyossne aortte ccom ea posible que tu oo hi perdistea«reilu veoenllo
4 amaos preu y donaotbl loniat
iEa moll seoiill. li cmlaaU I iolerpalat, es que jo oo
bi poao res del qoe t(i has dítl
DNdu aix4 pot aplicarse 4 te empreu del teatro
Pnacipal ¡Vagia 4 eadaviaar te qve hi va pesar aa la
BWtoeeH da / fantonii
Le eart M qoe I'paladar ao bl va trabar te oompte y
qoe al acabaña vaig sentir oa itelte q«a o teya la critica
ab ana sola panela ,1 pvu emtl
L eodemi prometían lo Barben de Sevilla y m digui
¿be. que terts? |no la guardis rencor; potser avuy ur4n
boos miayoaa unaflorao fa estiu y la priman I rey per
daoal Viogaa sis nis y de mete cap al palco del oncle,
•ulganneol anomenat lo qoarl pis
Lo Barbero promès oo I vareo pagar pas tol Me va
fer l'efecte do alió que diuhent: ja que oo pocb tol plègal,
n bi daré ua lant eada semmsna
Aquel iani Iba la Sra Narrbisio Barbara i que va canter la part de Bouina da una manera noUkte
Una veu aconlnlada y eslenu, una garganta flexible
y ana «ocal t u r ió perfecte soa l u qualitela de primer terme de la Sn Marchiate Alls ray' dirán natía, rrso mal
« en fa de vsacar l u dificuUsU da aqaell paper! Doucbs.
aacoltintla quant casto lo rondó de te tenermiota en la llissò de musica y si son afielóos is al n o l de eiecució. ja po
den damaoar qoa Is en doosrb pel pane y per la man.
Vamoi reflla rom uo rosainyolel; lparo com uo^oamayolei
que upteués de muical

^ro «bear' que «irm
la wba promesa,
di tina « M U
oo se qae I. (roba
qu oaoarat

y m to fei ua I<MI
ta mem promnn
bHr% Saaaa

Be ¿que no n leoen prou ab la senyora Marchiaw eo
aqueste ópen» ¡4b u i dir qae voslés »oldrian també oo
Almavma. uo Flfan. ao D Bamka y, si pogaés ser, aa

D. Bartolo. Doncbs amigúela reglo ai s eo poden passar
par aquaate vagada que un altre any ja mirerém da veurer si n trobem alguns de veolurés.
Lo Sr. MlnetU encarregat oe la part de «mde de Almoolea oí es conde ni aimo viva. Quant un lo sent dessitja
Motir al barítono; pero ve 1 barítono y uo oo pot menos
que anyorer al tenor. No obstohlhi4 un moment en que un
los recorda ab gust 4 lols dos Aqueis momeol u quanl
canto lo baii Y no s pensin que 'I baii siga un baii de
pocb se m' en dona. |C4 res de aixól Ja °m Jugo un iragrAt
miliciano de aquella que surten en lo segon acte, quo I
trobau bo ai primer ban until al eoricafo
U cancano si que s doleol.
N ban auegunl que babía cantat sb éijt on S' Felío
del hnyó pero jo no bo crech p u . Francament si m oWiguessin 4 trobarlí uoa sola condició en que fundarbi uo
elogi confuso que m bi veuria tol perdut. Ni comparanllo
ab algo pitjor urliria de apuroa perqué no trobo rea pitjor! ¡Callin, rallin, quins disbanto retoba dientl |Si cu lo
matéis teatro lincb un punt d« partida! ¡Ja bocrecbl ¿Coro
diable no m recordaba de la orqueste?
Vegin vosles si hsbía perdut I urna y si era injust ab
aqiuu pobre caricato, que no I elogio pas prou dieotli que
al ewlat de la orquesto del teatro de Sto. Creu u un L a bteche.
Vosles polser me diiin que algunu vegadu aqueiu
orquesto es digne de aplauso.
|Bs clar que bo es! i Sempre que la comparin ab lo u o
Directori
Del Liceo si que Is en pucb dir ben poca cou perqué
encara no bi pogui sentir 4 la Pascal.
En cambi hi senlil 4 la Kapp Young que le una grao
veo; pero en quant 4 eacola de caol: jper aquí han paaul
loa nostres!
Eo lo tercer acto del Baherlo crida mes que l u aliña
que I han caotot y per aixd umbla que linga mes n b ó
Jo crech que de aquella veu s en podría treurcr uo
gran partit; pero com avuy dia tols los partiu u t o n too
dupreslígials la bona senyors no i bi deu voler tornar
calva.
Ja que ella no o fa res li aconsello que la traspassi 4
te Junte de Gobern del Liceo que en aquets moments li
vindria de alió mes bé. may siga sino per fene escollar un
poch.
.—
Tal vegada si f bagues ImgUda en Is ultima Junta de
propietaris que va reUniné lo divendres panul en lo saló
de descans, lo falset del secretori no s hauria vist ofegat
per la mansa coral de l u mejorías irritodu.
,Deu u r molt dols alxó de wr de te Junto de Gok'rn!
iSi baguuiín vist l u esforsos que va fer en la upressada reunid la del Liceo, dupres del eloqüent eof de cenn r a que acababa de rebrer, ja Is dich jo que s en haurían fet de creni'
La campaneta del President no s' entenia de loyna.
jPIgariotoe que tocaba cada vegada que la majoria feya uo
ctrrech y que/Is c4rrecbs de la majoria vareo gvanyar de
bon tros, en número, ais carrecbs de pediW < n Calderón
Colteatea.
Pero ¿quina idea li va venir 4 la Junto de aceptar un
plech de condiciona, que m u tari ba siguí rechual ab
tonto energía?
¿Que n p un hom*, Vagin 4 eocertorho! Jo bl be perdut mollas retoñas y tant hi iò avuy coro lo primer día!
Lo m u verosímil u que aquell utrablarl qup, segona
dihneai. volia incendiar lo toatre ó va ser lo que Is va ios
pirar aqueiu idea.
Anó de cremar uo lulro ara ja no es nou y menos Inctoaudel Liceo (debía dir la Junto; doncbs veyamnosalirea
si farem cop, probant de cromar 4 lol lo publích.
Bail lo puní de visto de la oríglnalilat te Junte i en
ha endut la-medalla.
Jo enrera la defenso en un altre terreno Tnlbom este
oMigal 4 mirar pels seus mleresaos això es beo éter. Interesus avuy «oleo dir diners, doncbs lo senyor Rovira qae
demanaba mil cinq cents duros m u da subvenció oo podia
convenir als interessos de la Junte.
,Què bi fa que I senyor Rovira baigi complertmes del
qoe ha promès y qoe prometí encara m n del que ba dit?
¿Qué «ol dir que ae u l l i per sobre I reglament y que I
ptecb sdme» no •frreixi, m u que qualre masos da funció?
| U cueslió son l u \nltrmo* de la Junta.
|Ab. ja m dascaidsva de darlos una noUclal
Sembla que 1 aenyor (liona tambe Incte de qnedaru per I any vioeol ab lo inlro de S. Gaytímo y I det
Tnanfo
Bo!UVBNUU (isTBll.

ii

Tnuaío de D

ZARZUELA EN LO LICEO

Pñarra

Ah prou feinas ne pMrem treurcr algun bri de palla
que faul goig.

NiNTs BtNansL o l i nu 13 BB sniL na 1846,
Si per c u algun maliciós lector u había Hgunt alguna vegada que no hi babte entre noullres algana persona
iMtNf, upiga, de avuy per en dcvanl, que bula ne tenim
que son de mil.
Píos tenim qui sopa dos vegadu y Uns q t i u propielari ilel Lioeo.
Per alxó ne ubem la prima de tot lo que p u u eo la
Caía yrau abool hi paaun cosas, que per lo ínverosimils
semblan rondallas del Uibrt de ta Infanleea, ab perdó
siga dit del senyór J. C y V que ab tant volguernos fer
creurer que alió es la suprema slntuis de l u upinrioas
de te llltentura catotena, ha blavejal ab sus JasesparaU
cops de mcensari las cusiellas del autor del llibret moll
senyor m i y amieb.
Pero dexemnos da roodallu y aoem al gr4.
— ,Al gr4I vaya un laxo! iper que s necessito
partenl da juntos del Liceo.

Serafí

Paraates, p a n u l u . panulas, deyailamlet.
Palto, palla, palla, dihém nnultres en lo present u s .
l · j r f · l habla de tenir lloch dijous, pero per que no
f u dit que l u tradicions venerandas se na asaban al biirdoll, oo pugué oelebnrse Bns al dia següent per falte de
uísleoto, y aixó que eo Espanya segona D Laureano Pi
guerola, de anilnh ne sobran 15.000 y pico.
Ja aom al divendres! j a som al dia 13!
¿No la ugarríte un dte ten neiasto?
Ja som 4 la junte; ja to la paraula lo Pruideol.
Que u M de ecteodrer lo que volia dir! Jo ja bo veig.
lo home no le p u en la seva oratoria ni la energia de Min b u u oi la frtse brlllanl de Ostelar, y si ell ja wmpre
bi sol U-nir sis jotnala de fhyna per uber lo que vol dir,
es ben ciar ene noullres hi habiam de emptear dotze jornals per Irmrernc lo Insllat.
En cam*ii. i<- la Jt<nu ,le gebero entre los seus vucals un

lo gr4

advocat in»c*¡.4blo. y tuire tots, ben garvellal, se poguo
trulluir que s i.ai.te^t'd^te nova empírea.

Córa se había donat y perqué n habla donat e n I ' gerogllflch que se había de endevinar; pare te Directiva, dupres de omplirnos lu.pap ab nhona de ten va reasumir l u
debato com si diguéa: que qui vulguU saber que anés k
Salamaoca.
Pero com noullres ubem m u que l u bruixu, perqu
pocé ó BBOU casi lots combregués, ja os varem menjér la
partida, y bem averigual que fina 4 eert pont la junte da
gobern te n b ó .
Es lo c u que lo nou erapreuari volia divuit mil doroi
de subvenció poch m u poch m e n ú ; y una de tea oondidoa*
e n pou 11 due foscor i Ara bé, te Junto Directiva ba
discorregut, en obsequi als interessos dels pro pie tons, u
medi mol ingentes, qual medi ba sigut pactar ab lo M I ea
preauri que paui per BOU mil duna, y que poai eaaaooaa
un sol Poscari dais dos que 4 drete lley liodría obügaeié
de preaeoiane. Da aqueiu manara lot queda compaouty
lo empresuri podra obsequiar 4 loa propleterte ab •iljn>
óperas, y ab m i l j u companytes de milj cartell.
Pero ¡veijin lo que son l u cosas y Una 4 quin pont arriba la ignorancia de certa homeoal Beo llaay de dan*

