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DESPRÉS DE LES ELECCIONS
Camboncito.--Me sembla Hereu, que l'he ben
ja ho

es,

pero falta clavar-li la

mart.

puntilla.

Novembre 1913

L' HEREU

ovA
REU

ha

estnna hi ha pensat L
amb les darreres
rumiat la mostra

'

HE

eleccións;
com

un

i ~lar& sa poca
práctica en els afers electorals,
ha concebut una idea que no pot
ja retenida dins del pápl que
cal i vol transmetrerla a Ilurs
home

g,an;

amichs i benvolguts Ilegidors.
Podrá o no podrá arrivar a fi
de bé sa pensada; pero si hi arriva L'HEREU estará
orgullós d'haverla Ilensada arreit; i si mort per falta
d'ambent se creurá ditxós d'haverla concebuda.
Impossible no ho es: totyo que ha sigut por tor
nar a esser, i si no demanem una cosa igual, potser
una cosa per Pistil
Ciar que lo,mateix, exactament It> moteja, ni deu
serho, ni cal que ho- siga; una cosa per Pistil, pot i
deu serho.
Les darrere,s eleccións han sigut una Ilissó super
ha qu'ens ha ensenyat clarlcom do's i dos fan quatre
que sils eneinichs de Catalunya manen, es perque hí
_

han amics de Catalunya que no han sapigut impe
dirho.
Cal, doncs, per ella i sois per ella, que tots els
quins l'estimen com mare, cumplim amb ella com fil;s.
El pohle ja Pha sentida aqueixa hecessitats i la ha
feta aquest,a untó. molt avans de que les eleccións
passades4emostressin aquesta necessitat i donessin
aq.lesta Ilisó: sois falta que la fassin els politics per
medi del sacrifici de llurs particulars conveniencies
partidistes, en holocauste del sagrat ideal de patria:
fassintho tots els amics de Catalunya i la nostra te
rra

será redimida per sa propia virtualitat i la virtua
amor deis seus fills.

litat del

?Que n'haguera quedat

del lerrouxisme xorc i
si tots els bons cataláns haguessin obrat
com un sol cós informat per una sola ánima?
Els partits centralistes han sigut anorreats, fets

.asquerós

trossos, deixats a migues; sos vots no representan
el valor de lo que fan pagar per un got de xarop al
kiosk de Canaletas.
Barcelona ha demostrat que no`ls vol; els radi
cals han tret onze regidors perque tots els altres
a

han anat cada

un

pel

seu

cantó.

f-em, doncs, aquesta e pecie de solidarítat tots
els demés; mestre Cambó al dir que estava afligit
per la destrossa de l'esquerra, demostra que no li
sobra, sino que estima als catítáns avencats; Porgue
de les dretes al cessar de cop en sos atacs a la

ca_liga»

diu ben ciar

qu'está molt Iluny

de

ser

impo

ssible la mancomunitat deis cataláns de la seva ban
da amb els demés elements francament amics de
la desIliuració

de Cata

lunya.
Aixó demostra més ciar
Paigua que en el fons
de tots aquets partits hi
batega una vivifidora ale
rtada d'amor a la terra
que

qu' ha
ta

de ser base d'aques
abrassada fonament de

redempció.
?Condicions amb que
s'ha de fer? ?Pactes que
han d'estipular?
?Con
la nostra

tractes. que s'han de
fer?
No es L'HEREU qui ha
de resoldre aquesta tas
ca, si ella precisa per a la
dignificació de la terra
catalana.
La Ilei del amor, qu'es
la mes dolca de totes les
lleis, i la intensitat amb
que aqitet amor se senti,
i la força amb que bate

gui
LA VAGA DELS GALLEVAIRES

--?Sabs que'rn té amohinada alzó de no trovar cara de gallina en lloc?
—Alzó rai, a n'aquella caza del carrer d'Aragó st"travaris tanta com vulguis.

l'amor

de cadahú,

será`l regulador
Iles condiciona,
contractas.

d'aque

pactes

i
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L'HEREu desitja amb tota vehe
mencia que sigan poques les
traves,
els destorbs, els entorpiments
que
pugan posarse pera la unió de tots
els que s'honren amb el nom de

cataláns;

i sí espera que no serán
grosses les condicións i per lo tant
que podrán aceptarse, del mateix
modo demana que no se siga
curt
de voluntat en concedir sino
liare
de braeos per a estrenyer amb
dolsa
Ilaçada les voluntats de tots.

Pensi cadahá com vulga en ma
política i de formes de gubern.
pensi cada qual com millor Ii sembli
en coses
accidentals i mudables,
teria

pero pensem tots igual en
nostra
mare, fem tots igual el
sacrífici per
la mare, qu'ella'n sentirá
grat i nos
altres tots, Lliga, dretes i
esquerres
fruhirem el goig del deber complert.

?ha pessa?
Roc RAFEL

DE

PUJALT.

19 Vil

INSISTINT
Sembla que!!

Andrade

senyor

respecte a la questió de la repressió
de la inmoralitat,—vol portar-se
com
un governador
com cal i está
dispo

complir amb el seu deber. Ens
alegrém. ;Avant i fora! 1 com que
ens es simpática
la campanya que'l
senyor governador s`ha emprés,
vo
lem, en la nostra esfera
menuda, am
dar-lo en les seves tasques.
Nosaltres sqbém moltes coses que
sat

a

en

molts

no

saben i que molts
saben

pero no's decideixen

altres

ne

vernador,
remei.

parlarém,

a

—Escolti, senyor Conde: ?vol
—Si

home,

dir que hi hauriafet alguna
cuando menos hl hauría anat a pesar
Figols.

senyor Governador, que vosté ha distituit
un parent seu,
segurament perque vosté no estaría
conforme amb la seva manera de
complir el seu cárrec. ;Ara va bé!
Amb un gest aixís ja pot anar-se

Iluny.

Aném per feina, senyor Governador.
Hl estém posats i hem de dirho tot.
Ne tením fam
de que s'acabi la xorca
inmoralitat a Barcelona i si
per a contribuirhi hem de
gastar totes les nostres
energíes, no`ns fa rés deixarles totes en tan vitalissim assumpte que pel bon nom i la
decencia de nostra ciutat den matarse
costil que costi, pesi a qui
i

caigui qui caigui.
párlavem de

L'altre día
ni nit ni

día, prestantse a
indecoroses.

al

Ajuntament?

dirles. Nos

per a criticar-lo, senyor Gosino amb el bon desig de que vosté hi posi
no

Sabem,

pesi,

cosa

les fondes que notanquen
tota mena de coses lletjes i

Pero alió

qu'heni de

era

dir i

peix menut

ens

del nostre periódic

fora precís per

al costat de altres coses
dol dirho perque l'índole especial
no`ns permet parlar tan ciar com

que`ns sentíssim fins els morts;
decents que viuen a
Barcelona es donguessin vergonya de que passi lo
per

a

a

que totes les persones

que passa.

Anem perdent el nostre carácter alegre com unes
castanyoles i trempat com un orgue, pero s`ha de

confessar que hi ha motiu perque la vermellor de la
vergonya puja a les galtes de tota persona
honrada.
Aquelles fondes epigramátiques son poderosos
auxiliars dels cafés-concerts i music-halls indecents
que de tailts com n'hi ha'Is més clars se tocan.
Les damiseles que allí operan,
cantan i bailen
com a propi anunci de la
mercancía llur. Com que en
ses cansóns i en 'ses danses s'hi
enclóu tota la mali
cia, una de chis: o les auloritats aplican la .1lei, o
no

l'apliquen.
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Si no !'apliquen, se !'acusa de negligent i mal
comphdora,
Si la aplica, sois pot posar multes mes o menys
crescudes a la... artista i al empresari.
?que passa? Un resultat contraprodu
Ho fá
hent. La multa es anunci per a la multada, i ella no
la pt,ga perque s'anticipen a ferho els seus admira
dors; l'empressari es rescabala prou i mana amb les

Doncs, bé; hi ha uns escamots de petites artistes
quen diuen Duettos o Trzos znfantils; i aquelles
pobres menors es troven obligades a presenciar al
foyer –es el nom del local especial—escenes repug
nants quels hi ensenyen moltes coses que no`ls hi

entrades

I tot aiitó passa a la hora en dotzenes d'establi
ments de Barcelona que tenen les portes obertes de
bat a bat desde les dos de la tarde fins qu'es alt el

a

curull que li donag cartel de l'artista mul

tada.

Aquesta, doncs,

surt indemne.
La llei es fluixa i sois amb una pena personal que
avui no pot aplicarse, podía corretgirse quelcom

sicalipsis.
Aquets indecorosos burdells refinan l'idea del
guany. Tenen llocs reservats ahon tot es permés a
cambi de un preu exagerat de llogater.
Tot adó parlant de les grans d.de les petites?
Les... artistes el rato que no fan art, es dir, que
querosa

l'escenari a lluhir ses desvergonyes, s'están
local especial per a elles i ells, pera 'que :es

no son a
en

un

tiguim

com... a casa.

!QUI

MANA

A

fa cap falta saber.
!I les seves mares les hi acompanyen!.. !marmo
tes!

sol.
Avui no volém parlar deis cafés servits per ca
mareres, hi ha molta tela per a tallarla avui i aizís de
cop i volta; pero prometem ferho.

Tampoc

volem parlar ara deis innombrables llocs
condueixen infinitat de nenes menors que
ivagin a saber lo que hi fan allí!
Hi ha més díes que Ilangonisses i de tot i sobre
tot parlarem alt i ciar, si tením temps, paciencia i ga
nes de treballar.
NEL.

hont

CAN

se

MIMOS...!

D. LACANDRO.—;NO tolero tiranías de nadie y menos de los de abajo!
L' HEREU.—Que pot ser vols fer la revolución desde arriba, cota en Maura?
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Fantasía electoral
Cap al port

de Barcelona
set naus,

volen noranta

han d'entrarhi en un sol día
no hi caben pas,
vinticinc sois han d'entrar-hi
i totes

les altres

no

entrarán,

hi

sois hi han vinticinc
per

a

amarres

poder atracar.

Unes duen les banderas
de quatre barras, al pal,
armadors
son

qui

regionalistas

les Ilancen al mar,

altres la duen barrada
de vermell, groc i morat,
els pilots que les comanden
son del partit radical;
altres porten de les dreles
la bandera tremolant
son uns cluants comanditaris
els qui les fan navegar;
alguna porta la flámula
d'una cara 'liberal,
les unes son de la esquerra
les altres de més enllá
Les naus son de tota mena.
n'hi han de port arrogant
de bona máquina i mana,
vapors de bon caminar,
gastant carbó de primera,
altres no li gasten tant
i fins gasta tarregada

algunas d'aquellas

naus.

També hi han barcos de vela
que naveguen

a

tot

drap,

esperant un vent propici
que potser no bufará,
i fins hi han barcos amb rodes
desferres deis arsenals.

Diumenge,

al

caure

la tarda

!valgam Deu! quin guirigall,
fins la

n'ensorrava
estrany.
De les vinticinc primeras
que dintre al port van entrar
onze duien la bandera
barrada d'or i de sanc,
mar se

d'aquel' regateig

totes de

planta soperba,

totes de bon caminar.
Altres tantes naus entraren

—<:1

per

citlé Ya matar-lo aguan

—Perque jo estava

borne?

borratxo.

—1Aixó no es cap raól
—Ja cenra, senyor President; II repeteiX0 que
estaba bo
rratxo, I ja sab uosté lo que es un borne en un eas abrís.

manadas per radicals
que encare que tarregada
gasten dintre Ilur fornal
com les antigues galeras
els mariners son esclaus
i

ajuden

a

les

fogaines

amb els rams, a pes de bras.
De les dretes i l'esquerra
una entrá de cada má,
malgrat els enginys i esforços
que hi posaren tots
plegats.
A reraçaga de totes
una

barca 'liberal

pogué guanyar

una

amarra

3R

-

HEREU
un

col)

de vent

profitant.

L'Enriquet diu al que lí obre la porta: Tu dura.
tu signore. tu maestro, perque el baffle d'are parla
mina pila de llengues i amb elles deixa bocabadant
als que l'escolten.

Setanta dugues encare
fora port varen quedar
algunes d'elles fent aigua
altres al pairo aguantant,
més c(,m el port tancat resta
tindrán de ferse a la mar
o aná al dic a repararse
tornar d'aquí a dos anys.

En Mendiola que sois ha sentit lo de tu rwestro,
pensant que va per ell Ii din al senyor Sagnier:
Muchas gracias senyor akalde. Ojalá tenga
usted tanta suerte con los coneejales como tengo
—

los caballos de la sección montada. Enton
si que el «tu maestro» le correspondería en
justicia a V. E.
yo

CABALER.

IV

L'HEREU esta nerviós! ha anat de bon mati a re
número, del Sánchez quels repartiex, pera
que li despatxin la cédula de transeunt, pesseta ab
den centims, que necessita per a anar tranquilament
i sense cab destorb pels carrers de la ciutat. Está
nerviós, perque desde las vuit que s'espera i son les
onze i els empleats no han comparescut.
El municipal deis números procura consolarlo al
HE REU: No se impa riente, que pronto llegarán.
Ayer vinieron a la una nenos cuarto, y quince mi
cullir

nutos más tarde ya estaban fuera.
—;Vaya un consol! i ab tan poc temps
xen?

?qué despat

—Pero, buen hombre,
Cumplen presentándose,

si esto es lo de menos.
y ahorran un^s pesetas
a muchos ciudadanos que quieren pagarlas. Por
que muchos son, los que no vuelven después de

haber perdido en estos bancos, algunas horas.
—?Y L'HEwEu sent que'l municipal de punt a la
porta de Cán Garlanda avisa: Guardia, aformar y
veu que de la barraca de la comandacia surten altres
guardias, ab un cabo i arrenglerats saluden militar
que

—No ho cregui, comandante. Ego hos versiculos
alter honores.
—En Merrdiola (apart)—Pero, que sabio es este
tio! Y que habrá querido decir con esto de: Segor
be siglos y la fea Tulitu alteró las horas?
L'FIFREU no ha sortit del seu embadaliment. Ita
liá, Ilatí...--diu tornant en si (bemol)--iAqutst home es
un polillengues! Pero ?qué'n fará de tantes, si'ls regi
dors en sa majoría sols ne volen entendrer una, que
es la més armoniosa?
En Sagnier ja es al seu despatx.
Pasa en Soriano, li agafa la vara, i diu recordant
el bon temps. Pasen senores pasen i verán la me
jor vara que salió de talleres humanos; puno de
oro, cana de palo campeche. contera de marfil,
borlas tejidas por Apenas López. ?Cuanto ojre
cen por ella y quedará vendida? Sort que'l secre
tari particular del non baffle, retirá la vara aprofitant
un moment qu'en Soriano dedica a demanar un puro
mistos al porter, si nó la subasta; sí, sí, la subasta.
L'H.REu, ja s'ha vía palpat les butxaques de
l'hermilla per a oferir; pero, com que no bada al veu
rer que rsecretari se'n enduya- la vara va abstindres
i bacallá.
Entraren al despatx regidors, periodistes i alts

feci, talit

A cán Garlanda

ment al alcalde

con

ces

entra.

empleyats.
En Sagnier els rebé afectuosament. Pocas pala
bras—els digué voy a dediea
ros. I parlá más de mitja hora
sense que ningú l'entengués.
Deja: no con palabras, sino
—

con

obras quiero.. etc.,i

no

obs

seguía parlant parlant; i men
tres parlava, alguns regidors se
dedicaven a les obres i planteja
ven en línees generals el negoci
tant

de I arrendament del serveis de
cementeris.
I L' HEREU, que
escoltava.
1 más enllá

no

bada,

els

periodista bus
que li acabés d'
arreglar una manera de gua
nyarse cuatre mil pessetes cada
any investigant el servei de me
caba

EL CUPLET I EL REGIDOR
--!Ladrón, ladrón!
—Si aún no tomé posesión.

NOU

un

un

padrí

dicines de beneficencia.
I L'HEREu, cansat perque ja
era tart, fugi del saló de l'alcal
día i se'n aná a les cédules... a
tornar el número.

MENUT

L HEREU
tal com ens vol demostrar
comprendría que n'es casa
de viva necessitat
pel pable que la demana
eixa Mancomunitat
la donaría i paz vovis
avui mateix si»Ó demá
pró me sembla qu'eixa closca
hont de fora rés hi ha,
es també orfa de de dintre.
—Home, HEREU casi m'enfado

NTEKWIEWS
Amb
—!Deu

Dato

en

lo guardi, senyor Dato!

—Se'l saluda.

—?Cc-5m está?
—Jo vaig tirant, ja
i faig vida regular

Menjo,

ho pot

veure

trevallo

—(No massa)
—Dormo i me vaig conservant
—Sí, la vida de ministre
com tots els que ho han estat
Pro jo vinc per altra cosa
escolti ?alió com está?
perque, parlant amb justicia
si vol que Ji siga franc

vosté ben poc m'interesa,
no m'importa ni un nap
que vosté bé se conservi
o bé se'n vagi al... fregall.

i

Jo vine

per

veure com manca

Mancomunitat.
—Ah, bé, si (ja no hi pensava).
Miris, vagin esperant
que'l día que menys s'ho pensin
aquell día la tindrán.
—Sí, no está mal la resposta
pro com naltres, cataláns,
nostra

-

amb aixó que'ns

van

prometre

pensem cada d:a más
resultará, si no l'erro
que si tenim d'esperar

1

quanmenrs hi pensem pot creure
l'asumpte va un xic liare.
—Está de broma.
—Corriente
pro rient dic les vritats.
Si vosté fos un so-ciólec

,

—No l'enfadin les vritats.
Recordi que Catalunya
está tipa d'esperar.

que

—Ja ho

recordo.

—Dones a veure,
miris per vosté forá.

•••¦••••..1,,,N1/....Ny
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Contra'Is papers farsants
iCu-Cuti
No cal dir quels cops de vímet que regalavem la
set:nana passada han fet el seu efecte, i els aludits
han narlat. El que ha parlat més ha sigut el !Ca-Cuí!
Si per casualitat, hi ia algún deis nostres lectors

hagi comprat el
Cut! d'aquesta setmana, ens
dirá tot admirat:
?I ara? Si el ;Ca-Cut! no'n diu ni una paraula de
que

la nostra campanya.
Precisament, senyors, precisament per aixó diem
lo que diem. ?Voten rés que parli tant com aquet

sitenci del !Ca-Cuí!?
Quant aquet ninot, que al sortiraixis al carrer, de
mostra tenir tant desarrolladas les sayas facultats
barrals, no te l'asma de dir ni una paraula, prova
que la gallada d'aigua que se li ha tirat a sobre l'ha
deixat.fet una gallina multada i no gosa ni tant sois

bruta com tu mateixa i que ni's pot mirar ni s'hi pot
tenir cara? !Ai gran Pepa! !Ai gran bruta! ?Qué no
veus que no sabs més que xerrar porcament i que de
passar bugada no n'has sabut mai?
?Qué no veus qu'ets fila de pares bruts, has nas
cut bruta i t'has criat per bruta?
Si la roba tnés decent que tens a casa teva es una
trista tulla de pámpol. !Ja Ola vist!
Pepa, brutíssima Pepa, encare te'n diríem més de
coses si poguessis tornar-nos la pilota.
Pero com que la setmana entrant ja no serás del
mundo de los vivos, volém deixar-te tranquila.
!Pau als difunts!
BASTONEE.

*

Págines

viscudes

FRAGMENTS

piular.
Pobre !Ca- Cut! Nosaltres compreném la teva si
tuado, i parque vegis que tenim bon cor i no'ns
agrada rabejar-nos amb ningú, ens fem cárrec del
teu silenci, i 't perdoném el que no tinguis asma
d'enraonar.

No enraonis, maco, no enraonis si tant 'has de pa
per ferho.
No enraonis... !Ja enraonarem nos
altres per tots dos! Ja veus que a considerats no'ns
guanya ningú...
I ho compreném que no tinguis humor !Pobre
tir

nano!

Parque es ciar que l'entremaliadura que has fet es
d'aguaites que mereixen pallissa, pero, vaja, que no
farrendem la penitencia.
Parque creu, fillet, que'l sortir al carrer no t'ha
provat gens. Com que hi has sortit despullat i el pú
blic t'ha rebut tant fredament, resulta que, es ciar,
víctima d'aquella !redor i portant una indumentaria
tant d'istiu, per força havíes d'endurten una pulmo
nía de funestas conseqüencies. !I els metjes—jai,
senyor!—ja han dit que no tenías cura i que faríes
una mort com un pollet, molt aviat, molt aviat!...
Ja ni tant sois queda el concol de que diguin alió
de no fará mai més res de bó. No, no, si mai ha
vies !el res de bó, has de morir, no hi ha remei, has
de morir.

La Veu de Catalunya ha acabat d'ensorrar-te.
!Pobre !Cu-Cail En fi, que Deu té perdoni les teves
culpes. Aixís sía!

A la gra.a. bruta
O siga la Pepa. Pepa, Pepa, me sembla que Chau
rém d'escursar la !lengua amb un cop d'estisora.
!Mira que aixó de dir que L'Haastu fa paquet de la
tela roba!
Que no ho sabs, Pepa, que la teva roba es tan

D'UNA

NOVELA

INÉDITA

Quan vaig despertarme apuntavag día. El convoi
com un esperitat per entre hoscos i pinedas

corría

envolcallats en els vaporosos encaixos de mans boi
rines que mandrosament s'ajassavan dalt-damunt deis
pics alterosos del Montberrat, destriantse, destrenant
se i caragolantse a l'empenta del ventijot de Llevant,
que bufava com si fes corre la Ilum, arrencantla del
mar, cap a terra enclintre.
Al obrir els ulls sern trovaren fit a fit d'uns al
tres molt grossosi mott negres qu'ornamentavan,
donantli vida, una cara de dona divinalment hermo
sa, d'un blanc rosat lleugerament pálit.
-

1

vaig complaurem

dida,

boi pensant

admir-ant aquella dona
sería l'anima que

com

esplén
portava

dintre.

Ningú més hi havía en el departament, i per no
saber res, ni sabia hont havía pujat aquella dona que
part per sa gallardía turgent i te.tiptadora, part per
l'esperó de lo desconegut i misteriós, m'interesse
torta i fondament.
Vestía de dol amb pulcritut i senzillesa, pero no
sería pas molt recent quan joyes valiosas s'ostenta
van en les orelles, en les mans nacarades, i en el pit
pié i onejant de una hermosa companya que no pas
saría deis trent'anys i quins ulls fascinavan, i quins
Ilavis molsuts i vermells com una ruella a voltes sem
blaven tremolar nerviosos com si juressen a una áni
ma inconeguda les dolses tendreses d'un amor etern.
Ella ho conegué totseguit que m`havía ullprés de
cop i volta, i prou que de reull i dissimuladament ob
servava la tonda, la intensa emoció que sa bellesa
causava en mí.
No se pas per quin estrany secret sentí jo afany
d'agradarli a'n aquella wristeriosa dona, afany que
nasqué al obrir els ulls i veurer la lium deis seus, mes
suau que l'altra qu'anava escampant per monts i
valla de riatIla del nou día.

L'HEREU
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COMENTANT LES ELECCIONS

•

—?No ho sabs, en Pepet ha anat a l'aigua?
—Ja hi tirava. Sempre m'ho hevía semblat qu'era

un

home molt negst.
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Pero aquesta era una situació difícil; i tés- Itua
cións difícils no duran.
Pujá`l interventor, i la saludá amb molt respecte
demanantli'l bitllet:
—,VIe hace V. el obsequio, dona Gloria?
Me semblava millor qu'hagués dit gloria sol;

ja sabía jo com se deya.
Al allargarlo ella, la seva má, sense voler, fregá
la del Revisor; i jó, sense voler també, en vaig sen
tir gelós,
—Oiga—vaig fer jo -falla mucho para Man
pero a lo menys

resa?

—Diez minutos—contesté rempleat carrilayre,
qui saludá i sortí.
Traguí jó, Ilavors, de la butxaca un cigarro de
paper, i... ara no sé vaig pensar—si es catalana o
castellana, pero !bah! li diré en catalá.
—La molestal fúm... Gloria? -;Ab quin gust ti
vaig dir gloria!
—No senyor—respongué dolsament pero sense

—Era de la companyía`l

.

marit?

—Dispenssim que tregui un recort dolorós per vos
té; ?fá molt que morí?
—Un any; el temps just qu'eram casats... !Qui
ho havía de dir!... D'aleshores que soc viuda.
—Natural! I es Ilástima una senyora que... per
que quants ne te ara ?vinticinc?
—Avui els faig.

-Quina casualitat!
—Manresa, nueve minutos! —feu una veu as
pra qu'interrompí secament lo meu trevall d'explo
ració.

—Ja hi son;—diguí—?se

Ii ofereix

alguna

cosa,

GIaria?

---!Ai,

sí! si'm vol fer l'obsequi... una cervesa...
—Amb molt gust.
El tren arrencá de cap i de nou, i reprenguerem

-

afectació—el rneu marit també fumava molt.
--!Pot esser! responguí a la quina dient fuma
va, me deja qu'era viuda.
!Vaya—vaig pensar—a poc a poc se vá Roma, ja
sé qu'es diu Gloria, qu'es catalana, qu'es viuda,
que'l seu marit fumava:molt. donchs, fumen], fumem!
Pero... ?i'l Revisor?... ?de qué la coneixia?...

seu

—Enginyer!

la

conversa.

A mí no`m vá caure a terra lo que la Gloria no
fés l'obligat ploricó al parlar del marit difunt, pero...
!cada casa es un mi!
M'explicá qu'ella era la Marquesa de Pladevall,
que tenía divuit mil duros de renda, i qu'es casa per
inclinació; me'n vaig pendre lo que me'n va semblar
de l'inciinació i de la renda: i quan va dirme per a
que

jo Ii digués

lo

contrari—que

tenía por de

no

ANTÍGUAD" MiC0

ite

—?Dónde
—Veurá,
amb el mico.

va

usted, amigo?

com

que

no

puc entrar

a

la

casa

gran perque he

sigut derrotat,

per forsa tinc de

quedarme

ca
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sarse

parque Deu

no

replicarli:

la havía afavorit,

jo vaig

--Alió si que no m`ho fará creure!...
a la vista está!...
per la vista ho dic!...
—Es que vosté`m mira amb bons ulls...
Amb los que tinc, que ja han sigut prou
sortosos de veure a vosté.
I ella sonrigué triomfalment
i posant en
resguard de sos ullassos negres com una
mora, tot el foc de un cor jove, i
tot el calíu
de una ánima que sent la anyoransa del amor,
me fitá
la mirada, i cambiant aquella riatlla
d'orgull, per una tan dolsa i suau que sembla
va l'aire del aleteig d'un
ángel digué:
—1 la seva senyora, viu a
Barcelona,
també?
—La meya senyora, no viu sino en

—FM;
—Oh,

els

desitjos que tinc de trovar; soc solter,—
vaig afegí rient per treurer forca a
l'expressió
—per lo que vosté vulgui manar.
I eram a Sabadell, i pujá al
departament un
de aquets comerciants
gneis sobra de diners
lo quells falta d'educació, lo quin
s' acomoda
el lloc que fins Ilavors
havía ocupat la Glo
veurer que venía gent nova,
s'alsá,
sentantse tot seguit al meu costat
manyaga i
en

ria, que al
cal

inyosament,

potser per

a

rependre

El foraster que no digné ni «Deu
els
guard» tragué un tabac i l'encengué: la Gloria
i jo seguirem a mitja-veu. i
quan ja"I tren en
trava

a l'estació del
Nort de Barcelona, el co
merciant ric, digné:
"—Si sé que havia xius xius, no pujo; els
nuvis sempre son impertinents...--i baixá.
I radera d'el!, nosaltres; ella Ileument sofo
cada, i jo tranquil de no haver pas provocat
amb la meya conducta el fals judici
d'aquel!

desgraciat.

Al sortir del andén ens despedirem amb la
Gloria oferintme son domicili: Bruc, 171, prin

cipal

Sentint que vivía «al Bruc», jo`m creya ja
del Somatent.
Ella puja a la seva berlina, i trayent el cap
per la finestreta me
sonrigué, fentme «adeu»
amb la ma.
I jo, amb la pretensió de no haverli sigut
indiferent, vaig dír al cotxer de plassa:
—Hotel d'Orient!..

(Seguirá)
§9 1P

Cartes

19

«.

cartes

son

Aixó de jugar a cartes es un joc perillós.
N'hi ha que hi deixen la pell i els quartos.
I quan

se_

vol

jugar

a

cartas amb

L'HEREU, ja

questió de preparar-sea rebre Siga qui siga el que
hagt escrit una carta a L'HERttu sobre un determi-

es

UNA NECESSITAT

—Kulteu, eulteut Partem= «La Pepa».

nat subjecte i amb firma empescada, sápiga qus si no
treu la cara, nosaltres Ii buscarem. !A veure!

L'
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—Diuen que si
de

co

uprar-me

no

algún

trec la cédula m'embargarán! !Quina desgracia! Ara per a
moble per a que'm puguin embargar...

no

fer

un

paper ridícol hauré

En virtut del nombrós públic que acucleix a dit
teatre, els organissadors, fent Huir el seu esprit sport
titt, han decidit, en propagació de la causa, donar en
un deis entre-actes de cada vetllada, un acte depor
tiu, quins han sigut destinats com segueix;
Día 20 -Demostrad() de greco romana pel actor
Larra i

l'apuntador.

Día 27—Demostració de Iluita 'hure, prenenthi

L'altima setmana, ha sigut per a mí, com si digue
ssim, festa majar particular. El dijous estrenava un
trajo fantalía mescla cotó llana, genre anglés fet a
Tarrassa que dava'l cop. Com es natural vareig bus
car lloc aont poguerlo Huir i decidit, dirigí els meus
passos al antic teatre deis bacallaners, avui espléndi
dament renovat, en quin temple hi tenía lloc el tercer
vetlles fueres Deportmcs.

dia de les
Ai la mare! Se pot dir que tot ho vaig veure
menys sportmen. Ah si; allá a la platea s'hi desta
cava la calva testa d'un conegut periodista del ram.
L' sport ja hi tenia'l seu apóstol. També hi havía

Puntas.
Vaig fer indagacións per a saber quelcom de nou
deis organissadors d'aquelles vetllades, quines van
donar un resultat tant gran, que no dubto en espli
carho, en vista del interés de les mateixes.

en

part

totes les actrius de la

casa.

Pera'Is altres dies no ho tenen pensat del tot.
Crec que pensen fer algun malli de foot-ball, entre
els acomodadors i'ls tremoles. I si tot va be, forra
rán la platea de zinc pera curses de natació, salts i

water-polo.

Si tal com ens ho han vengut es fá, será una co
espetarrant en quina segurament hi tindrán mes
gent del gremit.
Felicitém els bons propósits en bé del sport.
sa

Cieliame
rifada.
Una
Aixís pot dirse lo que passá el diumenge últim en
el nostre Parc. Dones sapigueu, que uns senyors ha
víen anunciat unes carreres de velocitat, resist :ncia
i equilibri i no van compareixer. Enredada número hú.
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Alió estava pié de xicots disposats a treure el fet
je per la boca i mi quedar enganyats, com uns xinos.
Enfadats, empipats é incomodados, que tot vol
dir lo mateix, van i.nprovisar una cursa a sis voltes,
10 km. afent une capte pera oferir premis; arrivant a
recullir l'important cantitat de set pessetes i mitja.
Cantitat fabulosa, la Tour de France
Deu corredors, qui corría mes. En Tresserras
(Cuatrosierras com Ii diuen molts), va ser el que
arrivá primer, guanyant el primer premi que sigué de
2'50 ptes. El segon en Petit-Breton (no'l francés)
guanyá 1'50 ptes. Tercer Cubells 1 pte. Cuart Mar
tinez 0'75 ptes. En fi que resulté el clon de la tem

porada.
Després

celebrarho amb un lec al Mondial
acordant que lo sobrant, ho darían pels pobres de
Barcelona.
L'Astell va fer de cronometrador. Li va creixer
un

xic el

van

bigoti.
Foot-Ball
i Cataluna:

Campeonat d'Espana
Camp del Barcelona; Universitary 3 gools, Es
panyol 1 gool.
Aquest cop els galenos s'han desfet esplendida
ment

deis Reals, aixis; tot desinteresadament. El

partit sigué bonic. i'ls estudiants van fer-ho d'alió
en
mes bé. Varen volguer desmostrar que al Real,
Real-i-tat se'l mengen.
Els vencuts ho van trevallar amb els peus. L'e
quip ja ha estava format; val a dir-ho.
Cau en Sampere, riu la gent, en Massana tracte
de Canibals als que reien; s'arma la bronca numero
hú. Pero's lo que deiem, Ca-nibal la pena.
En Ponz vol dar Ilicons a n'en Sanches, jutge de
camp, aquest el treu del terreny del joc, l'altre '1 de
safía. Vaja ni tan ni tan poc, Sr. Ponz, quansevol se
creuria que no sab l'obligació del jugador.
Jo cree que si; i dones.
Després, un xicot surt i volía apoderarse de la
pilota. Ja't conec; no vull anomenarte, no't mereixes
tant.
Deducció feta entrels nois de la premsa—es fu
lano, aquell que va boxejar al Tivoli. Haurá sortit
buscant algú que li digues alguna cosa, pera fer
exhibid() del seu cop de puny i aixís ferse celebre,
Nova manera de fer cartell. Es propi de lo Chil.
En el equip del Universitary, tot hi faitanthi el lo
do del equip, en Puntas, també va guanyar
—Camp del Espanyol; Espanya 4 gools, Interna
cional 1 gool
El match el jutja en Meta (a) Permanyer, fent ho
bastant malament Por qué .si Meta. sino hi veu prou
Aixó sí, en tregué a dos del camp. Al anarsen a casa
tot era mirar endarrera.
L'Espanya va dominar jugant amb un xic de des
gracia, l'Inter no va fer rotllo; encare que varen fer
el primer gool, els va sortir la cosa malament
—Camp del Catalá.—Numancia 2 goals, Polo 1

goal.

Hi havía un espectador, entra en Gibert del Bru
si, van ser ja dos. La concurrencia era numerosa.

Els del Polo, els equipiers nata i flor de la nostre
elegant aristocracia, •ugaven vuit. Mai hi son tots.
Ne podriarn dir aristodesgracia. Cregueu que de
tranquils ne son.
El partit aburridot.
—Camp de l'Avenc—Badalona 2 gools— Catalá
O gools.
A Don Agustin i'ls seus equipiers els tocal re
bre; pero ells tan campatxanos. El capitá del antic
club assegura que sigueren fets en off-side. Alzó es
de tots els partits.
A les hores d'are salten i bailen de alegria. La fe

deració'Is ha donat els punts, per haver presentat el
Badalona un jugador que no podia jugar.
Están de xamba. Se gana...per miracle.
—Els del Barcelona, anaren a Sabadell fent allí
un partit amb els simpátics nois del Centre de Sports.

Aquest

van

fer 2

gools

i'ls nostres 4.

Com se pot veure els sabadellencs jugaren com
dignes d'esser cam
uns homes, demostrant que son
pions d'Espanya, segona Higa. Molt bé, nois aixe
rits.
Mitres
"Estimat

novela

amic:

Contestant a la teva, clec dirte que com A-mecha
va pel Pral, el senyor Moral-es l'homemés sabi
contrari. Si li
encare que'l public Massa-na dit lo
fessin un 7 or-mo creuría que's pera mi, Puig es
tant gran el meu afecte, que no Tarré-ndo la ganan
cia si s'a Costa algú a tocarli un pel de la Barba.
Que,s Bo no tinc de repetirho i si Baixeras pera
aqui, te convenseries de La-Riva-litat que li pro
fessen.
Ton
B. Errondo"
NoIs ha agradat? Aixó ja`m sab més greu.
—Als quí pugui interesar noves referent a la cur
Sports,n` hi podem oferir,
se pedestre del Eco de
creguts que sempre son ben rebudes les noves coses
del avenir.
El dissapte un deis redactors de dit setmanari, el
que'l diumenge al matí
mes conegut de tots, va dir
fa
aniria a explorar el circuit de la carrera, quina se
ria moleaviat. A la UNA encare dormia.
Diuen que's fará aviat (?)
—Una nova de les grans.
L'A mal, el diminuttllo, redactor de El Mundo
Deportivo, ha desafiat a un match de boxe al jove
Blasco, redactor de El Liberal, tipo ideal de l'ele
gancia deportiva. Semblarán l'alefant i la formiga.
Ja hi há l'eter preparat. L'Anal lluitará de dalt d'
curda al sostre pera no
una cadira i lligat amb una
serán de 79 unces.
caure Els guants d'en Blasco
N'hi haurá pera Hogar cadires Jals ho esplicaré.
CARLITUS
que

Cap deis escamots politics del Ajantament te la
majoría absoluta de vots que's necesiten per a nom
brar tinent d'alcalde
Forsosament hi te d'haver avinenca entre alguns.
?Quins i amb qui serán?
Procurarem saber-ho per a
tres no'ns sabem callar rés.
A veure si riurem, encare.

xarrar-ho,

que nosal

e.*
Els radicals han fet qtiestió de gabinet el fer sor
tír el seu candidat de Gracia.
?De gracia i en aquest temps? «Deshecho y cerra
do, de segur.
Un día d'aquestos se celebrará un ball dé- «bagui
laires i enterra-morts.
A causa de la fonda alegría que senten perque:su
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BEBE.:

posan qu'al cambi d'Ajuntament s'enterrará alió de
la munisipalizació del.; serveis funeraris.»
I podrán seguir aquells meniant a l'esquena deis
fidels difunts de la parroquia Jo'n conec un que ha
ofert un ciri a les animes del purgatori perquel pro

jecte

tiri endevant.

no

Poden estar tranquils els del gremi funerari; 1'
Ajuntament no municipalizará 'I servei mortuori
Está escarmentat del de sanejament.
Que amb tans homes, carros, cabassos i trompe
tes, ho vá deixar tot tant brut com abans.
I en alguns liocs mes escombreries que avans.
!Be ho saben prou a ca la Ciutat!

JI
El Gobernador al saludar al Ajuntament es felici
té de que estés compost d'homes que prometían rnolt.

—Pero

pagan gaire—digué

no

un

del públic.

jt
En Mir i Miró contá al Gobernador amb un discurs
tenia aprés de memoria.
D'una hora Iluny se vela que li havía fet l'Ami

llano.
havía més de tonteries!..

4,191

Es diu que l'empresa del carril de Sarria, posará
una botiga de robes de dol, perque com mata tanta
gent, tot el negoci quedará a casa.
No está mal pero el negoci es incomplert.
Han de comprar la botiga d'en Clausolles i fer un
hospital amb cambra per a guardar «mentacedos» a
cada cent metres de via.
;Aquets si que podrien arrendar el servei funerari!

.211
Sembla que pren peu a Barcelona el fundar una
societat feminista per a demanar que les dones tin

guin

vot.

Abro

mes

Jo si

que total

de

convé

a

n'en Mir i Miró que a ningú.
el vot de la

podría comptar amb

casa.

JI
Un casilla al veurer que l'escrutini donava un
resultar de 11 electes en favor d'una candidatura,
11 en favor d'un altre, 1 en favor d'altre, 1 en favor
d'un altre i 1 en favor d*.n altre: diuen que va excla
mar despectivament: Ya se ve que todos son unos!..

JI
;Olé por los hombres, senyor Sagnier!
!I quin discurs que`ns ha engegat el senyor!
;No n'esteva poc d'inspirat el día que va pendre
possesió de la vara d'arcalde!
En mitja hora va arreglar, teóricament, tot lo de
Barcelona! el preslipost, el sanejarnent, demanin.
!Carám, caram! I lo millor es que va dir que lo
que volía fer ell, mes que parlar, era obra! Dones
miris, si les seves obres estan a l'altura de lo que va
dir, ja podém dir quels barcelonins ja hern tret la
rifa.
Ara, lo que convé,

Nosaltres,

senyor

es

que

Quan no teniem teatres, s'atribuía l'actual deca
dencia que cada día va acentuant-se més a la manca
de sales d'espectacles, que fossin dignes de esser
visitades per les persones de gust depurar, i avui
qu'han sofert transformacións i han sigut bellament
decorades,

no saben a quina causa atribuir la lunya
I l'indiferencia del nostre públic per tot lo que
afecta a l'art escenic. Jo crec, amables Ilegidors,
que tot lo que succeeix es degut a la poca espiritua
litut de la gent del nostre segle Els bornes pretenen
volar arran de nuvol amb maquines enginyoses, i dei
len volar l'esperit erran de terra.
Avui's deixen desertes les sales d'espectacles
cultes, i s'omplenen de gom a gom els cines que,
además de dedicar-se a progectar pel lícoles insulses
que son un escarni de l'art i la bellesa i una prosterga
ció de la paraula. son un prerext per a que unes
guantes dones sense la mes petita !roció d'art, can
tin un enfilall de cansóns trivials i plenes de malicia
i's retorcin lascivament fent que la pensa, com el diu
el poeta, solqui mars de luxuria...
Anéu de teatre en teatre i enlloc hi veuréu art
veritable... A vegades s'entra i plega les ales, qual
que ocell de pas, Pris deixa seotir la dolgesa de la
seva veu i admirar la boniquesa del seu plomatge
Pero aixeca el vol i fuig terres enliá Pris °tripla el cor
de melangía...
Que té d'estrany, doncs... amables llégidors, que
semblin escrites aquestes radies a I.ombra d'un xiprer
de cementiri i semblin pIanys d'enamorat que cerqui
endebades el rostre gentil de la seva estimdda? Ven
tura que s'acosten dies de goig per a l'escena cata
lana?... Ventura que aviat en Gua; obrirá de bat a
bat les portes del seu temple i fará una crida a tots
els que encare no tenim els sentiments atrofiats
En Gual per a l'enaltiment de 1a nostra gloriosa
escena, ens cridará a tots, i tots tindrém de acudirhi,
perque si desoissim la seva veu. allavors si que'ls que
protestém del baix rnercantilisme que arréu impera,
hauriem de anar a escriure les nostres queixes a la
ombra de un xiprer de cementiri...
ment

que's

!Phi

DE LA BUTACA ESTANT

no

Sagnier,

resulti rifada.

estarém al tanto. Te

norma establerta que pensém seguir-la amb
Que un home, sigui qui sigui, fa bé les co
ses. Dones l'aplaudim fins que se'ns facin butllofes
va l'hora? Doncs també l'aplau
a les mans ?quir no
chm, pro... a les seves galtes.

ním una
tothóm.

?Li fan pessa els tractas?
Un altre.
Vosré té una vara d'arcalde, nosaltres ne tením
una... de freixa. Si vosté sosté la seva ben alta i ben
dignament, la nostra romandrá quieta.
?Entesos? Doncs animis, senyor Baffle, que cre
guim que un Baffle que no tingui son ala ulls ens
conve tant com el pá que menjém.

CANTACLAR

CONCERT CRICBOOM
Ningli pot negar que el gran violinista Cricboonr,
artista sincer.
El seu estil es correctíssim i impecable i no val
ferse aplaudir valent-se de medis que sois fan servir
els artistes mediocres.
En els dos concerts que dilluns i d jous dona en
el Palau de la Música Catalana, ho ha demostrat ple
nament.
Els seus admiradors, que son nnolts, l'aplandiren
sorollosament, demostrant que no han oblida lo molt
que en Cricboom feu a Barcelona per a la
itgari
sació de la bona música, quan teniern la soit de tenir
lo entre nosaltres.
Sta benvingtit, i per totes les terres que visiti.,
trovi mans amigues que l'aplaudeixin i sapiguen tei
xir-li corones de llorer i murtra.
es un

*
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L'hereu de don Clodoaldo.— Otro

«aquella sal».

vez

el

catalanismo, eh? Nada, nada,

será cuestión de preparar

