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UN DATO PER A L' HISTORIA DEL PART1T CONSERVADOR

Judas!_. Que ti` hos fet del

teu mestre.
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L' HERZU
Hem de trevallar, doncs, perque ens escoltin totes
les nacionalitats que integren l'estat espanyol.
Hem de parlar ben alt per a que tothom ens senti
i procurar desfer equívocs, i unirnos sempre que pe

partits politics mai havíen estat
tan desmoralitzats com ara. La ma
joría dels prohoms de la política es
panyola, portats per l'ambició i la
vanitat de popularitzar el seu nom
i de fer-se prosselits quels ajtrlin a
desenrrotllar amb tota sa amplitut
les seves iniciatives, mgltes vega
des funestes per la nostra terra,
contribueixen a que s'acentui cada
día més i mes la decadencia de Es
panya.
Els polítics espanyols no tenen ideals, ni saben
presentar-se devant del poble fent onejar una ban
dera que simbolisi l'engrandiment i el progrés de la
patria. Saben no més fer programes que mai's cum
pleixen, ni poden cumplirse perque están plens de
tópics i de abstraccións, i enganyar amb bones pa
raules als pobres incautes que encara creuen amb
ells.
LS

Espanya encara pot salvarse,
redimirla.

encara

!'amor pot

Espanya pot ser salvada pels nostres ideals de
pel regionalisme.
Quan més vagin acentuant-se les variants étniques
de cada poble, quan mes se coneguin a sí mateixos,
mes gran será Espanya. El centralisme i l'unifor
misme son la mort; el regionalisme es la vida.
Fixem-se en Catalunya. Quan perdé la seva per
sonalitat, aná minvant la seva grandesa. Desde el
segle xv que començá a iniciarse la nostra decaden
cia literaria, ?quines obres podém mostrar a l'huma
nitat que síen fidel expressió de la nostra ánima na
cional? Cap, absolurament cap. Es al segle xrx quan
el poble's deixonda; quant s'adona de la seva perso
nalitat, quan sab que te una historia gloriosíssirna;
sempre:

quan els historiadors escorcollant els nostres ar
xius ens mostren la nostra passada grandesa; quan
ens adoném que tením una 'lengua que es nostre
verb, que's nostra ánima. Allavors surgeixen grans
honres, i ens parlen del nostre passat, i tením desitjos
de obrir les págines de l'historia i Ilegir amb fruició
les nostres gestes i el nom gloriosíssim deis homes
més eminents de Catalunya, qu'han sapigut inmorta
litzar la Rassa.
La nostra estimada 'llengua catalana s'havía refu
giat a l'Iglesia i en els l'avis del poble, i havía sigut
bundejada indignament pels conreaudors de les arts
i les ciencies.
La nostra !lengua catalana que sapigué extendres
per les tres penínsules mediterráneas. La nostra 'len
gua que fou !lengua d'Estat a Sicilia i a Atenes i fou
també parlada en la Cort de Alfons V a Nánols. La
nostra hermosíssima parla, que's la més dolça de to
tes perque es la nostra, que sapigueren servirse de
ella els primers parlaments polítics d'Europa, i'ls
que escrigueren les primeres Ileis marítimes deis po
bles migevals, conegudes per tot el mon.
I com, doncs, si n'es tan gloriosa podía permaneixer
oblidada dels poetes i dels bornes de ciencia? ?Qui
l'ha fet estimar, qui l'ha depurada, qui l'ha espurga
da de castellanismes, i li ha llevut totes les corrupte
les que la enlletgíen? El regionalisme.

rilli la nostra personalitat i vulguin arrebassarnos
tot lo que's consubstancial nostre.
Els polítics de Madrid, sempre han procurat pre
sentarnos devant de les regións germanes, com ene
mics de Espanya. De l'Espanya oligárquica, si que'n
som de enemics. Pero no de l'Espanya que significa
l'acoblament de diferents pobles que tenen historia
i !lengua propies.
Hem de demostrar que no'n som de enemics de les
regións espanyoles, sino admiradors fervents de les
seves qualitats i belleses.
Nosaltres, t'estimem, Valencia, terra de fruits sa
borosos i de flors de perfums que embriaguen, i de
cels blaus que enlluernen, i de dones hermoses que
tenen les galtes sonrosades com fruita madura Pis
ulls brillants com sol de mig día.
I a tú també Aragó, terra de 'lealtad i de noblesa,
que tens personalitat tan propia, i tens un cor gran
generós que sab estimar com cap altra poble de la
terra.
I a tú Galicia, que tens cancóns dolces que sem
blen germanes de les nostres, i estimes als teus fills,
que son els que més senten la nostalgia de la patria.
I a tú Andalucía, que tens el cel blau com el mar,
i la terra cuberta de flors i dones que tenen foc als
ulls i el cos blincadís com una palma.
I a tú també, Castella, austera que no has vist mai
brillar al mar, i ets gran i noble i plena de magestat.
1 a totes les demés regións, principalment les del
Nort, ont tan arrelat está el sentiment de patria, i
son pobles forts i agitats com el mar
que besa les
seves

platges.

Pero ai que nosaltres també aimem la nostra, i
també tením un cel blau, i montanyes de bella omití
lacio, i platges assoleiades i amaradas de Ilum, i flors
odorants i dones hermoses que son orgull de la Rassa
Nosaltres també volém esser respectats i que sens
dongui lo que's de justicia.
Volém veurer respectada la nostra 'lengua, la nos
tra historia, el nostre art, i volém governarnos per
que hi tením dret i forces per a fer-ho. No volém
esser joguina deis governs centralistes ni volém que
s'abusi de la nostra bona fé. Volém que se`ns escolti
i que se`ns fassi justicia.
Lluitarém sempre per el regoneixement de la nos
tra personalitat, i defensarém sempre el regionalisme
perque tením el convenciment que's Púnica aspiració
que pot contribuir al desvetllament de les nacionali
tats ibériques.

CIVIRETTA.

La deria de l'Imparcial
El diari mes menja-cataláns de Madrid, es sens
dubte !'Imparcial.
Ara les empren contra l'Arquebisbe de Tarragona,
perque ha fet declaracions regionalistes.
Oh' quin sacrilegi!...
El pobre Imparcial, quens ha mort tantes vega
des, no pot capir que encara hi hagin regionalistes.
Un concell, amic Imparcial; si vols esperar que
no n'hi haiin, esperat assentat, perque de lo contraril
cansarás molt.
Si estás nervios, pren tila, pero no insultis a qui
no t'ha fet res, ni't befis de un poble que si un
de
tectese li pot retreure, es de tenir massa paciencia.
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le cert

es

quels ja aceptats

inscrits dintre la armada
van perdre el temps esperant
fent qúa prop de la escala
i are los queda de mar
com

sois

puig

ben clara

mariners
deis de gorra i calces amples,
al menys podrán dir per tot
que son tots bornes a aiga.
CABALER.

_

.

una cosa

Alga poli

Si haguessen vist quina qua
hi havía al peu de la entrada
on del port de Barcelona
s'hi allotja la Comandancia.

si

no

son

Tot eren nois de vint anys,
que de vintiún no passa van
que a inscriurers anaven tots
com a soldats de la armada
obeint a una R. O.
que'ls diaris publicaren
i com de públic se deja
que tindríen moltes gangues
la qua que allí va ferse
resultar Ilarga, Ilarga,
i diuen els reporters
que solen fer matemátiques
va

que els inscrits a Barcelona
de sobre tres mil passaven.
Conten que molts deis minyóns
quan entreven dintre casa,

del germanet més petit
la marinera es posaven
vestint-se en lloc de camisa
una

samarreta amb radies.

Altres per

a

practicars

llogaven alguna barca,
els rems amb tal art
que tots fe/en xacolata,
si es que no n'hi havía algún
movent

que's dediques a fer
o

dnec,

cambies la pesseta

brandeig de les onades.
Tots estaven satisfets
amb l'inscripció d'homes d'aiga
quan tot de cop el seu goig
s'es fet aiga de borratxes,
Puig els diaris arreu
al

escateixen en Ilurs págines.
que la R. O. en qüestió
no se

i que

qui va firmarla
neixer pot ser

sap
va

per generació espontánia,
que no te valor ni res,
per'quells que de vint anys pasan

Encare no s'ha aclarit
qui la autorisació va dame

perque'l text se publiqués
la minuta rubricantne;
diuen si fou en Gimeno,
diuen si fou en Miranda,

—?Sab,
—Mala

senyor Bartomeu, que un die d'aquets viedrán els inglesos?
negada! Aquest any que pensaba combinarme ua bon balans.
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QUEMÓ DELS LLOGUERS DE BARCELO A
comprometéu el quart pis, segona porta que'l vull per a

mestrel No

A- cán Garlanda
En Soriano (R)i en Pina (a) El Muaza, aspirant
aquest a regidor en passats bienis i are pretenent
d'un monopoli d'anuncis, cada vegada que veuen al
regidor electe Polo Otín se relamen de gusto.
Gracies a n'ells, Barcelona sab avui amb tota cer
tesa que entre la gent nova que l'any vinent comen
será a administrarla no hi faltal cateto repugnant
que per dos rals es capas de vendrers la plassa de
Catalunya.
Els diaris no n'han dit res per compte propi, limi
tantse algúns a reproduir una nota publicada en l'or
gue del Comité.

?Es sospitós aquest silenci de la prempsa? No, en
general; pero tampoc es 'loable, com no ho es l'acti
tut de molts regidors que podríen parlar de sobres
per a ensenyansa de'ls ignorants i escarment dels
desaprensius i callen, no sabém per qué?
No ho sabém, pero ho sospitém.
Deja l'Abadal en la conferencia donada a la sala
avans de les eleccións que al Consistori se
formen sovint majoríes circunstanrials.
Aixó, els compromisos de partit i'ls defectes de
tot organisme públic administratiu ?no expliouen la

imperi,

conducta de certs horneas que prefereixen esser
comparats a companys indignes avans que mostrar
a n'aquestos a la gent tal com són?
«ti&

mi.

ella

ferma,

fent

sonar

no s'espanta, tira el dret i
va coírent i
les bocines.
I conten els que la coneixen que diu!—Bé, be, si
en Quimet no fa lo que deuría ja trobaré algú que'm
guiará firs al Polo... Otín.
No sempre ha d'esser el Polo Nort.

4-1e.

Al cap-de-vall de la Granvía, tocant al carrer de
Marina, está construintse una plassa de toros.
L'Alcalde va ordenar la suspensió de les obres,
perque segons denuncia s'efectuaven sense permís;
ademés, per allá deu instalarse part de la futura ex

posició

de la llum.

Pero les obres segueixen, perque la plassa ha de
quedar Ilesta molt avans de que comensi la tempo
rada que,

com

se

sab, s'inaugurará

entre

un automóvil aventurer i després
altre nou, flamant, sortit de la botiga.
Com que tinc el pare alcalde... degué dirse la se
nyora, i sense encomanarse a ningú engega'Is autos
aquils teniu corrent pels carrers de Barcelona, fent
servei de parada i sense pagar un xavo al Ajunta
ment, ni a ningú segóns s'afirma.
A n'ella prou l'avisen; be li repeteixen; mira que`t
donarán un disgust, mira que qualsevol día els vehí
cols anirán a parar al diposit. Tant Ii fá. Ella no do
seu bras a torcer i va guanyant xups que's un
un

gust.
Lo bó es que'l cunyat regidor no la vol atendrer
perque no pot accedirse a lo que ella demana, pero

i

l'Is empressaris se burlen de les ordres del Alcal:
de i deis acorts consistorials, perque segons sembla
hi ha més d'un regidor quels apoia i algún jefe de
Negociat que fa lo mateix.
Tot plegat per tres pessetes, puig aquí els favors
se paguen avui més malament que les pells de conill
i'ls diaris vells.
I la premsa també calla, fins aquella que es con
traria a la fiesta nacional, malgrat tractarse de la
construcció d'un nou temple per aquesta.
Pero potser aquest silenci es degut a gneis re
porters barceloníns solament s'enteren de lo que
diuen els partes de la Comandancia.

MENUT.

Una senyora te per zunyat un regidor i per gen
dre un cha uffeur. Moguda per un intens esperit in
dustrial volía aprofitar el cárrec del primer en bene
fici de la vagancia del segón i del propi i personal

profit.
1 compra primer

mars

abril.

La darrera lerrouxada
Va ser 'el diumenge i en el teatre del Tívoli on
fá algun temps que hl fan estrambotiqueries un esca
mot de pallassos i habilitats uns quants animals ensi
nistrats dins de unes gavies de ferro! els lerrouxis
tes nois hi fican encare dins de gavies de ferro.
Titolaren el mitin: «Centenario de la regia perfidia».
com
podian titolarlo: «Adova cóssis i gibrells», je
que tant te que veure aixd com allÓ, amb Pacte que
perpetraren. Pero, veja, el nom no fá, ni film,
A cop d'úll es vejé que'l remat no era tan grás
com avans, ni constava de tants capa com anys en
'
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Si

rera; notantse que la masculinitat de
aquella ganadería s'es esbahida; feien
mes cara d'homes les clames carmesis

Els rabadans estaven al lloc deis có
al escenari, i entre ells hi habia
tots els qu'han tallat el bacallá a «Cal
afarta pobres» de la plassa de ant Jau
de tots ells, com tunyina
me i en mitj

mics,

xanguet, s'hi asseya el Rey del
i Napoleó de la Franca Xica,
S. M. Scherifiana, En Alexandre primer
fill de Budha, cosí ite Confussi, hereu de
Mahoma i pare de burots, rodejat de sa
entre

Cigaló

do famolencs amb la boca oberta i
la revolución al costat. Mirat de cúa
d'ull semblava un assaig de l'escena de
la marxa de l'Aida, quan Radansés (Le
rroux) torna triomfador del plá del Llo
cort

bregat. jilleno!

el primer, petit i de po
esterlines, qui respon al
de Puig d' Asprer, i vá dir quatre

Sortí
ques
nom

a

la

arena

!Ne diu moltes de tonteries en
Puig d'Asprer!
I obriren al según que vol ser primer;
vuy dir al segon orador que vol ser pri
mer tinent d alcalde, Pich i Pon (sembla
una canonada de canó de plom d'aquells
del Ingenio del carrer de Raurich) qui
no fa sino posarse a la disposició de tots
de'n Pau, de'n Pere, i de'n Beren
guera, del poble, dels regidors, dels di
putats del veinat, dels aitres diputats,
de les autoritats del Partit (;no'm fassis
riure, tú!) i de tot vitxo vivent, sempre
que sigui «para bien del Partido».
tonteries.

'

dels nostres fillsl—cridá una noia
vermella «presente al acto».
!I a la vostra i tot!—exclamá en
Pich (ovación de gallinaires, marmanye
res i burres de la Ilet).
LA REVOLUCIÓ A MEXIC
S'obre'l xiquero i surt el tercer, pelut
—Ya lo ves Hereu. Los revolucionarios de Méjico se han atrevido a
com don Jaume de Mallorca, segons en
saquear las haciendas sin participármelo!
Pitarra, amb una barbassa de Manaya
—?Sin participártelo? Deus voler dir qsense donarten participació..
que sembla un sant Pan escapat de la
diuen
Valentí
sovint, vosqltres vos quedeu baix i a dalt se queda
vella,
i
Li
porta d' alguna esglessia
l'aigua L.. jo. !Aixó no vá pas del tot prou be!
(fum el) Camp.
Jo ja sé que vosaltres voldriau anar a les barrica
Diu quatre rucades més, llocs comuns i altres po
des pera portar la república ja les esglesies pera en
ques soltes que més l'acrediten de super-olla que de
portarvosen els calzers d'or i plata
(critsde/uva!;
super-home,
aixó, aixó; somhi, somhi; botes enlaire, renecs, so
S'aixeca pesadament, automáticament, serimonio
rolls,... lo d'avans, veja).
sament el Soldá del Riff. Ovacións, crits, aplaudi
Pero jo no puc fer miracles...
ments, renécs, brams, Iladrúcs, cigalons, botes en
Un: «!abajo los milagros!»
laire, sorolls intestinals misteriosos per dalt i per baix
En vigilies de eleccions no's pot matar tot lo qu'es
un «!Viva el amo!» eixordador, saludan al pare deis
gres. Som gent d'ordre avans que tot; i la república
burots.
vol qu'es respeci. a tothom. Jo vos deja en mon ar
Un d'aquets al pan yo: «!Sembla un fardo de con

trabando!»
Un altre que ho sent: «!Un bot de mantequilla!
—«Ciudadanos»— cridá`l Rey.
—«I nosaltres»—diu la noia vermella.

—«I ciudadanas»—seguix l'Emperador.
—«;Ah; es que per aixó!» —respon la rnossa.
PI Caudillo xerrá per les butxaques, tartarnude
jant perque sense voler se li veya'l Ilautó.
I va venir a dir, sino amb les paraules, amb Pinten
ció, lo següent:
—«Suros del meu alzinar: A Madrid els republi
cans tullan eniegat a dida; a'n aquella vinya se m'hi
ha posat el pugó; allá no hi tinc res a fer; no hi puc
pelar res, tot está pelat i 'I que no ho está pel...
Dato.

Aquí tampoc feu prou bondat, els vots van de bai
com les ampolles de medicina, sino voa sacsejo

xa, i

ticle:

«!Rebeldes, rebeldes!» que no s'havia de mirar
el passat: doncs, perdoneume, vos vaig enganyar,
s'hi ha de mirar al passat perque ell es Ilum pera veu
re'l pervindre i il-luminar lo present: lopassat es un
gran mestre.
Ara'm convé dir aixó, i vosaltres no heu de fer
res de lo que'm convé, que per aixó soc lamo, co
bro'l barato i tallo'l bacallá, (i quan no ho veyeu la
llagosta jis filets de lenguado).»
I aixis per Pista va tirar l'am als ulls deis quiiis no
se

meren.

Ben fet: sempre he gentit dir que si un va a cavall
nos culpa del:, sino del burro que l'aguanta.
1 allons, enfati(s, de la patrie i anant fent...
Roc RAFEL DE PUJALT.
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I deis bornes quena governan,
amb el nom de regidors.

IITENIEWS
Amb En Rafel de Casanovas
;11-lustre

i gran

Casanova,

bon día que Déu nos dó!
Vaig fer tart al homenatge
que va ferse en vostre honor,
—el diumenge, día trenta,—

culpa d uns regidors
que'm dejen plans que tenien,
pel temps esdevenidor,
sobre arbitres, sobre impostos;
per

i altres mil contribucións.
I avuí he pensat: Bé, vaja,
aném tot prenent el sol

HEREIP el mon rodolant,
cambia generacións,

i trastorna institucións;
tot ho tira al botavant.
Aquí tens Cal la Ciutat.
!Cal la Ciutat! !qui ho diría!
!Ni jo la conexería!
!Ja veus tú si ha cambiat!
Quant jo hi era !Valgam Deu!
tots eran bornes sencers
que cumplían sos debers
fins a morir, bon HEREU.
?Discursos? Ni'ls més formals
sabían que cosa era,
més contra aquesta bandera
no n'hi havía cap de fals.
El cárrec ningú'l volía
de tan pesant que'l trovava,
pero aquell que se'l nombrava,
com un home honrat cumplía.

Honorables ciutadans,
desde aquella Casa en dins,
eram tots barcelonina
i res més que cataláns.

poble gloriós i honrat,
administradors,
veie'ls nobles guardadors
1'1

en sos

de la honor de la Ciutat.
Ni'l Reí fou, aquí, escepció;
cumplint precepte legal
el Rei paga`l vegtigal
que Fivaller no perdó.
1 a les murallas, un día
veia la ciutat entera,
abrassat a sa bandera
com Pacer brunyit blandía
per docarli saya nova,
nova alenada de vida,
amb la sang de sa ferida,
En Rafel de Casanova.
Avui... tot aixó ha passat,
no'n queda rastre ni pols,
sois hi ha bots de sagí dols
carregats de vanitat.
Avui lo ser regidor

ja's

pren

ser

regidó,

carrera,
es'ná radera

com una

d'un brill enlluernador.

Més, HEREU, també es vritat
que-1 poble no es lo qu'era;
mirat d'uns quants anys enrera
el poble ha ben eambiat.
Avui no's més que un ninot
que fan bailar a grat-cient
una malehida gent
que l'explotan com un dot.
Ha perdut les energ-íes,
ja no té ni voluntat,
s'anegat la dignitat
un mar de felloníes.
Esclau de les malvestats
de la política innoble
no recorda nostre poble,
en

veure'l gran Casanova
que me'n diu de tot aiaó,
de les coses qu'avui passan,

a

pels municipals escóns,

les antiguas llibertats,
ni te forces, ni te fé,
ni arrogancies, ni valor,
ni sang, ni foc, ni calor,
ni geni. ni pit, ni re.

Nosaltres som massa grans
per portar un poble aixi;
i com
qu'ha de tenir
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escamot de farsans,
de mala mena,
i mestres de jocs de mans,
que molts ni son catatans,
ni en semblarho passan pena,
Un poble abrís ?gula de fé
si un poble abrís no pateix?
Creume, L'HEREu, no's mereix
res més si no lo que té.
te

un

politics

Efl

Quan vingué a Bar
celona

ru

nes

es

encara les
deis convents

fondrats furreja-:en, i
arreu s'endevinava la
acció destructora de
gent sens Deu i cense

patria

ha dit amb veu de tró
En Rafel de Casanova.
com

senyor E3isbe és rnort

Les campanes avui tenen un toc mes trist, i una
vibració més intensa. Sembla que plorin!..
Les campanes amb son misteriós llenguatge ens
diuen qu'ha abandonat aquesta terra una ánima gran,
sadollada de virtuts i de grandesa.
!El senyor Bisbe és
mort!... En el cel c'e
l'Iglesia ha deixat de
brillar un asti e de Ilum
pura i rutilant... Nos
tre amantíssim Prelat,
ens ha deixat per sem
pre...
!Pobre senyor Bis
be!

esma-perdut me retiro
l'imatge que sarmona
filípica fan tremenda
i batussada tan forta,
pensant que diu la vritat,
la veu descoratjadora,
qu'es cert que no som ningú,
que'l que mereixém sens dona'
de

I com Ii brillaven els ulls i Ii resplandía el frontt
quan Ii parlaveu de la creació de alguna obra social
encaminada a protegir la classe proletaria.
Sels estimava molt eis obrers, iii plavia veurels con
fraternisar amb la gent poderosa. Parlava amb tanta

unció, s'expresava tan
bellament; subrallava
les seves paraules amb
un

gest tan noble !tan
us feie veure

sobrí,

aria) tanta claretat i
concisió la finalitat del
sea discurs,
que us
deixava meravellats lo
mateix que si sentissiu
vn vell profeta.
El Prelat que avui
plora .ot el mon cris
tiá, havía nascut a Va
lencia, el 22 de Abril
de 1866. En 15 de Oc
tubre de 1899 fou con
sagrat Bisbe de Tito
polis i ai xiliar de To
ledo. Foa també Bis
be de Urgell, de Jaén
i Princep Sobirá de
les Valls de Andorra,
i en 29 de Abril de
1909 f o u precorisat
per l'Iglesia i Bisbat
de B,rc-lona del que's
sessioná el 15 de oc
tubre del mateix any.
Sería interminable
si tinguessim de publi
car el seus meras, i
posar de relleu els
grans serveis qu 'ha

En armas
díes de trista recor
dança, nostre virtuós
Prelat, comprengaé lo
molt que devíen treva
vallar els católics per
a redimir la ciutat, i
per a lograr obrir els
ulls de l'esperit als
homes indiferenIs i in
creduls que segueixen
a les palpentes els ca
!film de la vida. Amb
quina clarividenca.
veia la situacióde Bar
celonal.. Desde alla
vors, desde aquells
díes que coneguéls
pres,at a Barcelona.
nostres mals, mal ha
De tots soa cone
deixat de trevallar en
guts, fias deis seus
benefici de nostra ciu
enemics, si es que ene
tat...
mics podía tenir.
El nostre Prelat sa
Barcelona ha sentit
Exm. i hm. Dr. D. Joan J, Laguarda
Fot. Baguná Carnet
bía aixugar les Ilágri
molt la seva mort i be
mes deis que ploren, i trucar la porta deis pobres
neeix la seva memoria amb Ilágrimes als ulls.
desvalguts, deis humils, deis destmparats, deis que
Les campanes deixen sentir sonoritats corpre
no han trovat mai en aquest mon una ma amiga quels
nedores i misterioses i, amb son llenguatge ens diuen
ajudi a pujar el calvari de la vida.
que el senyor Bisbe es mort.
Es mort, sí; pero quina mort més gloriosa.., morir
Sabía consolar al afligit amb veu suau i dolça, amb
aquella veu que us entrava cor endins, i us deixave alai es viurer... ts adormir-se a la terra i desper
l'anima plena de serenitat.
tar-se al cel...
...

L'yttlitEt1

ss

Hornenatge

a

En Rafe! de Casanova
L'Unió Nacionalista Ra

organitzadora de 1'
homenatge pot estar orgu
dical

llosa de la

seva

obra.

Acudiren a Sant Boi
que's on devia destapar-se

qu'
sigut colecada a una
les principals vies, nom

solemnialment la liosa
ha
de

broses societats naciona
listas amb Ilurs banderes

catatnes.

Reina' durant

Sagutiá

Fot

La Tribuna y El Dia Gráfico reproduiren un solt
en La Gacela de Cataluna referent
a un
lerrouxista que comensará a esser regidor el día

aparescut

primer de l'any nou.
Dos dies després de la reproducció La Tribuna
publicaba la vera efigie del senyor Polo Otin, amb
unes declaracións del regidor sarauista.
Fuerza de/dinero !a que me obligas!
!la efigie publicar de un traga-hormigas!

En Batlle de El Diluvio, es deliciós.
L'infelis no te res més que una trentena de duros
com a redactor, es un dir, del referit diari; seixanta
nassos com a majordóm de l'exposició de la !Llum!
y quranta com secretan i d'una escola d'arts i oficis.
Pero com els tapissos que pinta, no li donen cap
sobressou, el desgraciat proletari de 130 xuts men
suals busca un altre propina municipal.
Dernana, are, segons ens diuén, la creació d'una
plassa de revisor deis quadros de la galería de cata
láns ilustres.
Lo primer que fará, si la obté, será felshi a'n
aquells catalans la cara ben groixuda parque no s'els
hi vegi la rojor de la vergonya.
De la vergonya pels actes dels altres.

e24
Els putiners

del K. D. 7. cada

día se'n rumian

una.

El diumenge varen donar

una

corrida de badells

Pacte molt

entusiasme, essent soro
llosament aplaudits els ora
dors que explicaren al po
ble el signIficat d'aquella
patriótica festa.
i

Cornot

—tots mamaven encara—amb assistencia de totes
les coupletistas que empastifan els cafés-cantants,
music-halls i demás centres culturals de Barcelona.
I abans de tot feren passejar aquellas desgraciades
per la plassa, com els antics romans hi feyan passe
jar els homes destinats a morir de mala mort.
Ja ho deya l'anunci «mil mujeres hermosas en la
pista», els nyebits de la Redacció seguien la pista
ensumant com. lo que son.
En les advertencies diu que nos podrá demanar
la «sustitución de ninguna de las reses, aunque die
ran poco juego». !I aixó que n'hi havia mil!
Per cert que entre les mil n'hi faltava una. Hi fal
tava la Isabel Leblanc.
Be es vritat que entre mil mujeres hermosas i
haguera fet un paper molt ridícol.
De Brigida; i encara mal pagada.
:Pobra Isabel, no li van tocá ni les escurrualles!

eg,
A la Caza del Pueblo ha comensat una serie de
conferencies que responen al tema: «La régia perfi
dia».

No

mes

perfidia

cal recordar aquell ditxo de la terra:
la caza.

«la

mata

Els diaris diuen
Mr. Pearson?
Ara ja pot-estar

que

acaba :cl'arrivar de J>arís

tranquil, post nubilá

Fwbus!

El Progreso parlant de un enterro civil fet a Gra
cia l'altre día din: '<Fué una verdadera manifestación
de duelo... Asistieron dos cientas personas».

;Fotae!
Jo no soe ningú, i

guau vaig enterrar la sogra n'hi
portava dos mil.
Sense contar els capellans.
I no ho vaig considerar manifestación de duelo.

SC

L' HEREU

L' ONCLE.—1 doncs, Juanito, que
EL GENDRE.—Sí, la

no

de.caskyoldría

vols tr?ure la grossa aque_st any.
treure.

lo que hi hagi de cert
mentres esperem la res

posta.:
que`n

I consti

senti

grat en podernos
desmentir.
mal

Pero, la veritat, ens
fa marespina la proxi
mitat del período elec
toral.
!Fá

-pudor de

una

cremat!..

Els lerrouxistes es
tant donant un cicle de
conferencies a la Caza.
Pero, a la cuenta,
no son per a ilustrar al

poble, !cá, barret!
Son per
a

a

fer diners

resquena

Ilan

del

poble

tit.

Puig

devall dels te
«La viuda alegre
(María Cristina)> «De
tal palo tal astilla (Isa
bel 11)», etz
etz. El
Progreso hi posa la
mes:

,

—Una caritat per a el
—Te

meu

seguent tarifa:

pare que está'!

no!, i oiga!! qn'es Ilevi queja

es

Palcos,

tard.

peles

2

la

conferencia.
L'abre dia travessava una batería d'artillería ro
dada el carter d'en Balmes, i un cotxe del dalló de
Sarríá tot era tocar la campana d'avis per a que...
l'artillería purés.
Aquet Pirson ja's creu oninipotent i s'atreveix fins
a provar de fer deturar la forca pública per a que
no entorpeixi la marxa majestuosa de les .guillotines
ambulants... !No me jaga V. reir que tengo el la
bio par/jo!

Son
Ilan

inaguantables

en sa superviosa
!Tros de quoniam!

aquets yankis quan s'encaste
vanitat.

Butaques, 025 peles
la conferencia.
Palcos (per abonament), 15 calandries.
Butaques (id., id.), 8 calandries.
Conferencia impresa, 050 calandries.
Volúm de les 9 conferencies, 3 calandries.
?Dones qu'es creien? Ells no badan mai.
«El pobie es un burro, i si vol que Penllu.slrém,
que pagui; nosaltres per a viure a la seva esquena
amb la nostra dreta, ja sabém prou> deuen pensar.
1 si algún n'hi ha que no hi pugui ser tot el ternos
del sermó, pot anar al taulell i dirlos, entregant 10
cén tims:
,

—Donguintme
Tot te les

%.*
El senyor Gobernador va donar ordres per a que
jugués en lloc; al ensemps que per a que fossin
retirats dels punts de venda de periodics, els que
ofenguessin la moral, aixís com els gravats xorcs i
indecorosos que s'exhibfen descaradament en els
kioscos de les Rambles i altres'llocs menys visibles.
L'ordre va cumplirse; i la gent decent quedá sa
tisfeta de la sanejadora disposició gubernativa quens
feie més falta que'l pa que menjavem.
;Gracies a Deu! deie tothom —ja era hora da que
la decencia no tingués que amagarse devant de l'in
moralitat triomfadora.
Peros veu que l'alegría no dura a casa deis po
bres, tota vegada que els gravats i periódics porno
gráfics tornan a exhibirse com si tal cosa, als ulls de
tot vitxo; i.se`ns diu—nosaltres no tením etmal vici
de anarhi—qu'es torna a jugar a bó i millor com si
res hagués passat; i com alió ho hem vist
nosaltres,
nos dificil que creguen aixó.
A nosaltres ens té completament sense cuidado,
com a particulars, perque no hi ha cap perill
de que
no's

.

les empreses brutes—periodístiques i ruletaires
ens pispin ni cinc céntims; pero com a
vetlladors de
la pública decencia cal que se'ns diga a qu's
aquet cambi inesperat, inoportú i inesplicable. deu
Per avui no volém dir res més; ens enterarem de

—

cigaló de conferencia
ventatjes.

un

seues

.

—D'aquí pocs díes ve l'escuadra anglesa.
—?Per raigua?
—Suposo que ve per l'aigua, pero lo qu'es
celona, no; hi ve per cervesa.

Siluetas barceloninas
EL MUNICIPAL

Oh aquell

qui

.

unicipal

la fac severa
i al peu de tot portal
te

dialoga

amb

la

portera

Amb son esguard fa pó
an els infants del barri;
eh l sab posar a tó
les !milites, iI xibarri,
1 penja a son costat

a

Bar
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cia de todas las estrellas (Pacte, Ti) obstant, va
de Borce
ser a les onze del matí) de los concerts

el sabre robellat
verga de naixement.

lona.

Jo't sé, municipal
com Quixot inmortal
digne d'un monument.

en sembla, ?eh?
D'aixó s'en diu estar en
Novillos, K D 7 y estrellas, tot plegat
constituint lafiesta nacional i aixoplugant-se sota

Que

EL DRAPAIRE

Drapaire baladrar
qui passes pel carrer
i amb

veu

desafinada

la mamada.
A dins del sac que's gronxa damunt la teva esquena
hi caben les despulles i arreus de tota mena;
pintures i retaules, trofeus de la noblesa
i arnades vestimentas que moren de vellesa.
esveres

Hont plana la miseria i resta la ruina
tu hi ets com un gran rei qui an el vensuts domina
i fas cumplir la llei que ton albir imposa
i al preu que Vengiponas t'en portas tota cosa.

Drapaire baladrer
quan passas pel carer,
tremolan els infants

i't volen Iluny el grans.
XACÓ BAL

Cada ovella
L'adagi ha encertat aquest cop de pie a ple.
1 rieu-se'n, ves, deis antics! Parque aixó de cada
°Pella amb sa parella ho es molt d'antic. Figureu
se que jals
Ilatins ho dejen aixis: «similis similem
qucerit», que ve a ser lo mateix; pero fa mes fi si's
diu d'aquesta manera.
I no saben qui son Povella que busca l'altre ovella
i el sfindis que busca el similem a que jo'm referei
xo? ?No?.. Doncs no teniu mes que mirar per les can
tonadas en que no se prohibe fijar cartales, Ilegiu
ne un de color de carbaça empestada, i quedareu
enterats. Als que no us vulgueu pendre aquesta mo
lestia ja us diré de que parla. Anuncia la novillada
organizada por el periódico «K D 7'» con asisten
•

ELS

CORISTES

---!Nois, cuidado!

Ara

us

carácter.

la bandera nacional.
I ja tenim feta novament l'unió cie les dugues co
ses que sempre han tingut molt de consemblant. Al
tre vegada han pres maridatge la pornografía disfre
çada amb mantons de Manila, i allá que'n diuen art
del toreig.
Ara sí que haurá tingut bona materia per a explo
tar aquest nou diari madrileny que'n diuen Hoy. I
quina contada en deu haver fet. En aixó si que no hi
trobará cap paradoxa. I compteu quels seus corres
ponsals d'aquí en troben en tot. Figuren-se que par
lant deis nostres estudiants diu: «estudian derecho
internacional y sin embargo son catalanistas». Ca
ramba, caramba!!! Si. Lo que va dir un amic mea:
Oh! son rnolt
«era de noche y sin embargo llovía.
vius! Ho saben tot. Saben que a Barcelona ens mo
rim pel tango argentí (?amb que's menja aixó?), que
construim una nova plaça de toros al punt mes cén
tric de Barcelona (potser a la plaça de Catalunya)
y una infinidad de cosas mas.
Oh! I ja que he parlat del tango argentí. Diu que
sí que es veritat que está tan de moda entre l'alta
aristocracia (que no confonguem amb Barcelona per
xo, senyors corresponsals de Hoy)i quels jovin
cels que van al Liceu a Iluir le smokings, per falta
craltra cosa, formen currúa Ramblas amunt fins a la
Ntaison Dorée ont se baila la exótica dança.
I aquesta consideració em ve al punt per a enlla
çar-la amb Passumpte de que parlava al principi.
Jo'm creia que a la célebre novillada no mes hi assis
tirien quatre trinxeraires degenerats. Doncs m`he
sentit avergonyit quan he vist els molts cotxes i fins
algúns automóbils, que ocupats per les coupletistes i
pels Ilurs admiradors (!) embrutien la página mes
hermosa de la novela ciutadana.

?Qui

aren

aquells joves que's podien permetre

ducció!
L'HEREU ESCAMPA.

DEL LICEU

que'n Lerroux s'abonat

al tercer

sem

blant luxe? ?De la classe baixa o mitjana? Els ho re
probaría igualment, pero ho dubto. I doncs ?qué? De
la classe alta? Si aixis es, amb un adagi he comen
çat i amb un adagi acabo, peró mes trist aquest que'l
primer. Us diré: «quos Deus vult perdere, prius de
mentat.»
Senyors de l'aristocracia! Estalvieu-men la tra

pis, percontes

de fer

gails habeu

de fer pavos republicanos.

L' HEREU
Deu

fassrque poguem aplaudir-lo,Tque logri

tar-nos quelcom de nou que allunyi el nostre
ment isque'ns ompli el cor de sana alegría.

por

ensopi

CANTACLAR.
LICEU

DE LA BUTACA ESTANT

Aquesta temporada que'ls
cap

nostres autors no tenen

fer coneixer les seves noves produc
cions, es de ben agrair que el notable actor Joaquím
Montero, els ni dongui franca acullida.
teatre

on

Es dar que la companyía que actúa al teatre Non,
la Inés apropiada per a representar obres cata
lanes, pero es mult 'loable !interés i !'amor que de
mostra en Montero per la gent de casa.
Ha fet ressucitar obres que tots ja 'donavem per
mortes, fent-se aplaudir sorollosament pel nombrós
públic que acudeix a n'aquel' teatre.
L'obra que`ns ha fet coneixer darrerament titulada
«A la casa de Socorro» es un sainet molt aixer it i
molt ben observat.
Els simpátics gerrnans Corominas, autors de l'obra
han triomfat novament. No vol dir aixó que Pobreta
sia una gran cosa, pero está portada amb molta tras
sa. Llástima quels listos no sien mes
expontanis. Ne
podriem esmentar alguns que, pera que'l públic rigui
hauriem de recomanarloshi que's fessin pessigolles.
De totes maneres es una obreta que va be i que s'es
colta amb gust.
En Talla ví sha despedit a Novetats, i aquesta ve
gada si que no ha estar gaire afortunat en escullir les
no es

obres. Porta un repertori

massa

heterogeni. Nosal

hi creiem amb els artistes prodigis quil saben
encarnar els personatjes de psicología mes complexa
i antagónica. Un trágic deu representar tragedies, i
un actor comic comedies. Cada actor deu procurar
coneixers a si mateix, representant les obres que
s'adiguin mes amb son temperament artístic, de lo
contrari fracasará un actor per bo que sigui, si vol
representar indistintament obres cómiques i obres
tres

no

trágiques.

Al mateix teatre i actuará una companyia de ope
reta:dirigida pel eminent mestre catalá Amadeo.Vives.

L, eminent cantatriu María Barrientos s'ha fet
aplaudir novament, pels que s'adormen i s'ensopei
xen quan se representen obres. de Wagner.
Per aquets bons senyors la música es un pretext
per a que puguin Iluir-se les artistes (de alguna ma
nera les hem de
anomenar) que posseixen una ven
excelent.
La majoría dels abonats del Liceu, no entenen ni
un borran de música, i si acudeixen cada nir a
ocu
par la seva butaca es perque vesteix n'oh i perque
s'hi veuen seny ores que pot-ser per no fer tart, hi
acudeixen a ring vestir. La mejoría son panxa-conten
te4 de una mentalitat pobríssiina, que no capeixen la
trascendencia de la música i tenen frases fetes per a
judicar les obres deis compositors eminents.
SPIs hi parleu de Wagner, us dirán que aquest era
un pobre senyor que tenía la manía
de fer n'oh so
roll i fer baladrejar els cantants. Per ells la música no
esres mes que un
sonido Mes o menys harmoniós,
produit per instruments de corda, de metal! o de
fusta. L'unic que'ls interes,•a son les artistes que
prenen part en la interpretado de les obres
Si tenen moita veu s'entusiasmen, no gaire per
aixó, perque en públic son el prototip de la pruden
cia i la discreció, pero si no tenen gaire veu i canten
música bona, s'adormen i no saben com disimular el
seu ensopiment.
licEs dar que hi van persones
ca,

perque

molt enteses en músi
hem de suposar que la riquesa sia in
amb el gust i amb el talent. Pero que po
no

compatible
ques son aquestes!...

Confe.sem-ho sincerament: la nostra gent que per
tany a la bona societat, está mancada de gust.
Nosaltres voldriem que lo que s'anomena aristo
cracia, fos veritablement una selecció de l'humanitat.
Quels seus actes privats guardessin relació amb els
seus actes

públics,

i que

sapiguessin capir

la

tras

cendencia de l'art i protegir magnánimament als

ar

tistes.
Y els nostres amables llegidors, es preguntarán
tal volta, a que venen aquestes disquisicions? Dones
venen a demostrar que si
les
emínents cantatHus canten óperes
dolentes, els abonats de aquell
teatre'n son responsables.
Es intolerable que una artista
perque te una veu excelent, se'n

rigui del públic.

Per bona veu que posseixi, no
hauriern de acudir-hi, i si acudim
deuriem abstenirnos de

esterioritzant així la

aplaudir,

nostra

pro

testa.
han agradat els artis
pero molt menys -les
que tenen un gust tan trivial con]
la Barrientos.
Una cantatriu que canta música
tan ensopida, denota que no te
gust i per lo tant no es artista.
Les habilitats son propies per
un circ, pero no per un teatre d'

Mai

tes

ens

aucells,

ópera.

Hein de admirar les artistes que
esmersen tot el ser,

—?Qué hi portes aqui minyó?
—Porto el catabre de la Pepa al canyet
—?I en un carro de verdura?
—Ne

ven*

que sempre lw

signé de venia...

talent per a po
de relleu les belleses que con
té una obra, i detestar a les que
fan servir la músicaper a son pro
sar

pi lluiment.

•
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que '1s bercelonins estant
fets uns olles, a la proximi

«un semi-cafeteres. No
que negui la valúa deis
jugadors ja que diferentes
vegades ne fet elogis, pero
avui I' equip está jugant

tat
es

brillantment per quedar 1'
alçada d'una formiga. Avui
aquell gran campión se de
rriteix lo mateix qu'un bo
lado.
Els nois de l'Inter varen
jugar com a mestres, con
fesso que'm van agradar d'
alió mes. De tots modos
el match no sigué gaira im
portant; ho sigue mes el
resultat que'l partit.
Tres pallices. Suma r
sigue... Ja ho veurán.

EL l'IN FOR FIJ fURISTA
—Oías vist els meus quadros? En el Aló
—Si, están exposats... a que els treguin.

X

están

expo sats.

L'Albertina Cassani, també peca del mateix mal.

Regoneixem que te una veu molt ben timbrada,
pero no`ns plan sentir-li cantar «11 Rigoletto», enca
dona amb mol
ra que'l públic seentusiasme i perque
ta seguritat notes agudíssimes.
Giran sapiguerem que havía sigut escriturada per
a cantar al Liceu, ja suposarem que hauriem de so
portar una serie interminable de Rigolettos, i de al
tres obres detestables.
Lo millor sería que existissin dos teatres de ópera.
i
Un perals que estimen veritablement la música,
les babili
un altre pera els que no mes els agraden
tats de les artistes i son admiradors deis divos i de
les divas.
Deis divos!... Per mi, senyors, un divo, es una
cosa

antipática

com un

fonógraf

o

una

—Camp del Barcelona;
Badalona:Polo.
Si no parles d' aquest
partit estic segur que to
thom endevinaria`l seu re
sultat, puig el sol motiu de
jugar el Polo, es lo sufi
cient per a sapiguer de que
aquest va presentarse tart,
seguint costum establerta.

pianola.

BEMOL.

acabament
Es de creura que tenen ganes d'arribar al
del campionat i no haver fet un sol partit oficial. A mes
tatn
de tot aixo, varen jugar d'entrenament, perden
bel partit.
de l'Espanya; Espanyol-Numancia.
no
El Numancia també ha pres per a costum el
presentarse, disposats a fer un paper ridícul devant
de tots. Valdría la pena de no haverse inscrit i aixís
clubs, que ho fan de
no causarien molesties als altres

—Camp

bona fé.

—Camp de l'Universitary; Espanya 5 gools, Cata
lá0 gools.
El Catalá no ha progresat de l'ultim partit celebrat
sigut el
el diumenge abans; el nombre de gools ha
el mateix. Admirem l'abbegació deis vewuts.
Po:: mes poc menys, podeu fer-vos cárrec de que
fou el match. Un domini complert de l'Espanya, sent
a
aixís que'ls devanters del Catalá tenian poca feina
fer, lo que ho demostra clarament de que'n Balat no
saben que fer schooi-aba pedres, netejan el camp
Tot es entrenarse.
Don Agustin només feia que cridar.
Tennis

Foot-ball
Campionats de la F. C. C. F.
Camp de l'Espanyol; Internacional
celona 1 gool.

2

gools, Bar

novament i segons se veu
El Barcelona ha perdut
gana de tenir un
ho anirán fent fins quels dongui la
Aixó's jugá d'aprenent i no
xic mes de vergonya.
de campions.
tots els 'ai
Aquet partit, ha acabat els quartos al'Espanyol,
se
Que perdés contra
mans del foot-ball.
guanyi, tothom ho creia;
compren; que l'Espanya`l
ja's masa; vaja
pero que perdi amb l'Internacional,
han coses que's veuen i
digui,
hi
que
vos
voleu
que
no's comprenen.
sigui un bon
No vui dir que l'Internacional no
va guanyar amb
demostrat
i
es,
ho
ha
equip, puig ho
per a que diguem
moka traça; pero aixó no's obstacle

El diumenge per tot arreu

hi havia tennis,

era

un

etc., tothom te
tennisment i
nia ganes de huir les seves facultats de
les court hi
en tots els clubs se jugavá i en totes
havia joc i jo no m'hi veia de content amb tanta feina.
Vaig fer unes curses de resistencia que ni la Ma
rathon «en Prat; pero que dimoni, vaig sortirne,...
i lo que's fa per gust, no's fa de mala gana.
Reial Barcelona Lawn-Tennis Club. els resultats
deis partits jugats son: R. Grau bat la gallardia d'en
Comamala guanyá a
A. Gallardo per 613 613; en J.
Guell per 612 611; en S. Dexues, va dir a n'en
J. Folch, dexeus vence i aquet ho va fer-ho per 613
6i4, en J 'Victor, guanya a M. Aranó per 612 016 613;
Blanc per 614
en M. Julia, va deixar groc a n'en J.
613; en J. Ribot guanya a n'en J. Folch per 614 6i4;

bullit; al Turó, al Barcelona, al Polo,

en

Victor Dotti, guanya

a

F. Buck W. O;

en

C. Ara
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nó,

arafió.a G. St. Noble per 613 316 715 613 611; en
E. Estrada destruía a S. Torres per 613 216 613;
C. Aranó, guanya de C. Noble i en G. St Noble a
C. Noble ambdos W. O. Heu vist quin espetec de
noblesa en poques ratlles.
—Reial Lawn-Tennis Club del Turó. En aquet club
va celebrarse un match interclub entre el primer
equip del Sportverein
segon del R. L. T. C. del
Turó, trionfant aquest últim per sis partits guanyats

contra tres perduts.
Yale i León R. L. C. T. guanyan de Peters i Plass
per 612 516 614, a Stettíner i Weber per 612 616 i a
Christman i Vidal per 610 612.
Auvinet i Mathias de R. L. C. T., guanyan a Pe
ters i Plass per 615 614 a Stettiner i Weber
per

610 611.

Stemberg i Puigmartí de R. L. C. T. guanyan a
Stettiner i Weber per 615 613.
Christman i Vidal del Sportyerein, guanyan a Au
vinet i Mathias per 613 613, a Steimberg i Puigmartí
per 615 216 611.
Peters i Plass del Sportverein guanyan a Steimberg
i Puigmartí per 615 613.
No vos ha semblat que blasfernaveu amb tant ex

plendit

recull de noms?

—Reial Polo Jockey Club.
En les pistes del Polo va ren ferse

segons

podeu

veure

sigueren

partits que

de menys

a

menys,

(menys 1) per 610 613.

Pedestrisme
En Prat está fet un trunfo, el

seu cap sempre ba
rrina projectan curses, proves, intents de records,
fins quant reparteix la Ilet s'entrena pujan i bajan
escales. Ehl rai que per anar a casa te de passar les
de la gloria. Per si no ho sabien viu a Vallcarca.
El diumenge va fer la prove de la volta al parc,
Iluint el cabell tot arrisat i la seva posa de gegant
Goliat. Els 1777 metres i mitj de que consta la volta
al parc, la va fer en 5 minuts 24 segons 215, batent
el record que perteneixia a n'en Boix detentor en 5
minuts 28 segons.
Va fer de cronometrador l'Otero. Per aclarir ma
licioses interpretacions tinc de fer constar que l'Ote
ro, es un xicot molt bon corredor en la curse de 400
metres. Guanya`ls Hispanos.

Altres

noves

Riem tots.

Cregueu que jo encara ho faig
tarde,

desde'l diumenge

al sentir a un volgut company parlar
d'aquest bon xicot que's din Carlitus.
Sapigueu que estaba vejent el match Barcelona
Internacional, quant un company s'interesava en sa
piguer qui era'l chico que feia aqueste secció de
L'HEREU. Cregueu que reja de debó. S'exclamaba
el bon senyor, sapigueu que's casat, en que Phi faig
copia deis seus xistes: Are si que'm rebut. Be home!
Vataqui que jo soc un usurpador. No se pas que
hi veu. El bon senyor tenia una feina gran en des
cubrir-ho, pero va fracasa. Doncs sápiga entengui
que no'm fan cap falta`ls seus chistes, per dolens ne
tinc prou amb els meus.
Segurament s'haurá pensat que també fent com
aquell que primer prova !'afecte que fan abans de
publicar-los, o aprofita els que's diuen entre els pe
riodiqueros pera omplir la secció. Ca home, vosté`ns
la

ha confós.

—Deis penyistes.
Com varen anunciar el diumenge tingué lloc el
primer partit del concurs de pilota a pala del xicots
de la npenya informativa.»
Ja s'esperava que fora un aconteixement i cregueu
que n'hi havia per a Hogar cadires. Quines filigranes
quins remates, quina picardía, aquest siguel pitjor
mal, masa picardía.
Començá jugant en Canellas i Gibert de devanters;
Astell i Blasco, seguers, Iluint aquest ultim una pala
que semblava'l rei de bastos. Quedan empatats a un
tanto, marcés a una bona sortida d'en Cafiellas i una
excesiva picardia de l'Astell, quel perd.
Al poc rato entre a la cancha amb aire

triomfal,

Manolito Velasco; fet un figurin Pantaleoni, guants
i un fill de viuda a la boca. Exit. Fa de jutje.
En Canellas fa unes sortides que's perden de vis
ta. L'Astell tornant les pilotes semblava que empai
tés moscas, feia uns saltirons qu'era una monada.
En Blasco ho feia en les dugues mans, com aquell
que pica matalassos. En Gibert s'arronsava com un
mico. En fi, tots picaven a tort i a dret, més de tort
en

que de
uns

segurament aquest es el lema que ostenta Pequip
de foot-ball del mateix Club.
En Flaquer (menys 50) guanya a Rodon (menys 15)
per 615 613, en Carbó (menys 15) guanya a Granell

a

Deplorem en tota !'ánima que'l bon senyor no hag;
triomfat arnb el seu intent.
Consti que no'm refereixo al redactor del Papitu.

res mes.

Alló sigue

partit

de profesionals sense éxit. En
acabarlo, sortint guanyadors en
Canelles-Astell, per 40 desgracies de Gibert-Blasco,
contre 31 fallada deis primers. Resultat cronometrat
per en Velasco, que no tenia prous mans pera apun
tar faltes.
Els guanyadors van esser molt felicitats pel escu
'lit públic. L'Anal que a les set tenia d'entrenarse i
despres fer de jutje no va compareixa. El match fou
presenciat pel jutje Pls nois que recull les pilotes.
Demá pasat jugant PArnal-Permanyer, contra
Elias-Velasco.
A l'hora de tencar aquesta edició PArnal no ha via
encara comparegut al Beti-Jai.
CARLITUS.
deu minuts

un

varen

-

V. Castany.—E1 seus dibuixos son un xic fluxeits,
pero revelen molta dísposició. Estudii força.
Pro
curarém publicarne algún en el nombre extraordinari
que estém preparant.
Enric M.—Li agraim la bona intenció pero no po
dém publicarlo. Pot-ser anirá en el extraordinari que

publicarém.

Pepet.—Carám! carám! senyor Pepet! Els seus
dibuixes van massa a la fresca. &ha equivocat de
casa; enviils a «Cu-cut», i segurament els hi publi
carán.
Romantics.—Gracies, pero no estém per versos
serios, 1 ademés quan en publiquém serán ben fets.

Agafi

un

metre i medeixi,

jove, quels

seus

versos

més llares que un discurs de'n Lerroux.
J. R.—Anirá. J. M. S. Lo mateix li diem. Juanet.
No estém per orgues.
Pim-pam. —De on la treu, jove, tanta gracia? No
son

veu

que si li

daríem

publiquessim els seus versos, ens que
llegidors, perque es morirfen de riure.

sense
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HEREU.—iTafoll! ?Qué hi feu aquí?
Romanones que están parlant d' eleccións.

hi

jugaría

un

diputat de la majoría

contra

un

candidat den
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