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catalana es morta. Ben orientada
hauria pogut salvarse; avui es impossible la
l'esquerra han
seva salvació. Els elements de
lograrán
lerrouxistes,
amb
els
cregut que pactant
consolidarla, i no han sapigut compendre que, no es
anant emb males companyies com arrivarán a recon
querír el prestigi que tenien, sino fent obra positiva
catalanistes que'is
i eminentment catalana. Si'ls
perque
precisament
abandonat,
es
apoiaven, els han
l'implantació
massa de
preocupaven
vist
que's
han
de la república, i bandejaven els problemes que afec
catalanistes
ten a Catalunya. !I creieu que aquells
tornarán a apoiar a l'esquerra, haventse unit amb
eta lerrouristes anti-catalans que sempre s'han befat
de les nostres aspiracions i han fet escarni de les
nostrea glories i dels nostres homes?
Ah no; el poble catalá no us seguirá pas.
No es obrant de una faisó tan baixa i tan repug
nant, com lograreu, senyora de l'esquerra, que Ca
talunya sia gran i forta. No es airí com se reorgani
cen eh s partits.
La carn cangrenada no's goreix cubrint-la amb te
les, pensant-nos aixi que'l mal no existeix perque
20'1 veiém, sino amputaat la part podrida per a que'l
mal no s'estengui per tot el cos.
Alzó es lo que ha volgut fer l'esquerra; cubrir la
lerrouxistes, ama
seva cangrena amb eh s vots dels
desfeta.
ja
seva
gant ait
Peró'l mal existeix.
Lo que calia fer era desempellegar-se de tots els
!Remes funestos que dirigien l'esquerra.
Lo práctic i patriotic hauria sigut dir an en Coro
reinas que's retires per sempre mes de la política,
perque aquest bon senyor no ha sigut mai catalanis
ta, sino qu'ha demostrat en tots els seus actes que's
un

anarquista vergonyant.

Ah! si s'haguessin desfet d'aquest home, altre cosa
seria l'esquerra.
EH es el responsable de la seva decadencia i de la
seva total desfeta.
Ara si que l'esquerra no tornará mai més ha triom
morta.
ter a Catalunya. Es morta i ben
directors
que unint-se amb
seus
Han cregut els
podrien
salvar-la
i no han
bárbaros,
Jóvenes
ele
fiet más que precipitar la seva mort.
El pacte anomenat de Sant Gervasi, es verament
sionstrués.
cap necessi
No creiem que existeixi cap motiu ni
un pacte tan repugnant.
justifiquin
serbia,
que
tat
?Es quels ideals republicans están en perill? ?Es
eme s'U formet un gran partit de dreta per a com
l'aire i amanear els elements que s'anomenen porn

posament avençats? ?Es que l'honor i la dignitat de
Catalunya están en perill?
No; no son aquets els temors qu'han fet reconciliar
a

enemics polítics que semblaven irreductibles.

Si s'han unit

es

per

a

salvar l'acta compromesa de

quatre senyors vanitosos que volen costi lo que
costi esser diputats.
?I la dignitat perque serveix senyors de l'es
guerra?
?I sou vosaltres els que deiu en mitins i en articles
que la Lliga Regionalista se l'havia de combatre per
que

era

poc catalana?

vosaltres els que duptaveu del patriotisme
dels bornes de la Lliga?
Ah! farsants; de qu'han servit les vostres insidies
i'ls vostres sofismes!...
Ja no podreu mai mes presentarvos davant del po
ble catalá, perque heu trait la causa catalana i heu
tacat amb el vostre pacte la gloriosa bandera de Ca
talunya, unint-la amb la d'aquella gent que la té ta
cada amb sang de les victimes de Hostafranchs, de
les Arenes i de la setmana trágica.
No; amb els lerrouxistes no lograreu triomfar mai.
Barcelona té una gran adversió pel partit lerrou
lista, perque constantment l'ha ultratjada i ha tre
vallat per la seva ruina.
Els lerrouxistes no poden pactar amb cap partit
catalá, perque son la negació de la personalitat de la

?I

sou

Catalunya.

aliar-se amb els partits lliberals qu'han
descaradament an en Lerroux, opo
nostres,
sant-se aixís a que triomfessin els ideals
pero no son dignes de alternar amb gent catalana.
No protestariem d'aquesta unió, si fos l'esquerra
la que hagués lograt fer-se seu'l lerrouxisme, cata
lanitzant-lo i fent que reconeixés la personalitat de
Catalunya. Peró no ha sigut desgraciadament aixís;
lograt amb les seves manya
es en Lerroux el que ha
els le
ries i habilitats absorvir l'esquerra. I essent
repú
parlará
molt
de
que
dominen,
se
rrouxistes els
no's
parlará
de
llibertat,
peró
progrés
i
de
i
de
blica
nacionalisme.
Arreu de Catalunya se fan pactes i coalicións, en
tre homes de idees opasadissimes.
Mai se havía vist tanta desmoralització com en
aquestes eleccións- Sembla quels polítics hagin per
dut tota noció de dignitat, i que considerin licits tots
els medis per a arrivar a posseir l'acta desitjada.
Sois la Lliga Regionalista no ha perdut la sere
Poden

apoiat sempre

nitat.

Ella sabrá Iluitar contra tots els contubernis mons
truosos i contra totes les coalicións que s'están fent
per a veure si poden esfonzar-la.

No podrán pas. Els ideals regionalistes tri-%mfarán
de Catalunya, i serán derrotats tots els polí
tics ambiciosos que no poguent triomfar amb els
enemics de
seus propis esforços s'uneixen amb els
arreu

Catalunya.
CIVIRETTA.
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La campanya iniciada
are fa poc,
defensant als aucells sempre
contra la gent de mal cor
quels fan presoners amb teles
a les vores del Besos
i a Montjuic els fusellan
com si fossin malfactors,
i perque cantin fan cegos
als aucells que son més bons
per' guanyar premi en Certámens
Pajarils refflant fort,
i contra'Is vils aucellaires
que's venen els aucells morts
a n'aqueixos farts quels compran
per' menjarsels amb arrós,
ha tingut gran ressonancia
per tot arreu on hi ha bosc

de Les Planes els pigots,
del Priorat les cucales
i de Prades els moixons,
del Empordá les aloses,i
del Camp les tortres i tors,
de la Concales cuscuetes,
de Segarra'Is roquerols,
del Panadés les Mistes,
del Plá d'Urgell els gaviots,
els passarells de la Selva,
del Vallés els rossinyols
els pu-puts del Plá de Báges
els cotolius del Congost,
els ti-tits de Les Garrigues,

per La Vea

els

d'agraiment, entonan
guatlles

de

pinsans

de

Montmeló,

de la Vall d'Arán les garces
i d'Andorra'Is gallinots,:
del Llobregat les cardines,
com els ánecs del Besós,
com els oriols de la Costa
!les gavines del Port,
igual que les aurenetes
que retornan del Marroc,
i, en fi, 'Is pardals de les Rambles,
de Canaletes al Moll...,
tots criden amb veu ben alta:
--/Visca la Vea/---ben refort.

himnes al diari d'En Pol
les caderneres de Ribas,1
les

4G-dP>

Camprodón,

de Puigcerdá les becades,
de Torelló'Is perdigots,
de Vic i Roda'Is canaris
i del Montseny els mussols,
de Viladrau les calándries,
i d'Arbúcies els falsiots,
com de Sant Llorens les grulles,
les meres deis vols d'Olot,
els verdums de Sant Hilan,
de Mora d'Ebrels tudóns,
els gaitxs de Les Guilleríes,

***
Jo afegiría en el Códic
Penal solzament alzó:
«A n'aquel] que fassi cego
un aucellet qualsevol
se'l tancará en una gabia
i si penjará en un balcó
per vergon va deis que passin
pel carré, de nit i tot.»
<Als que seis menjan, donarlos
un restrigent deis més forts
perquels costi de paYr-los
prou»
i'ls fassi cor agre
«En cambi, a tots els que fassin
la guerra a aquets aucellots

rapinya política
diputats i regidors,
i a tots aquells pajanacos
d'allá la Vila del Os,
será premiat el que cassi
el pajarraco més grós.
**
de la

OH, LA NOSTRA POLICÍA!...

—Corramos, Gutierrez,
Ossorio...
—?Pero es

que,

que dicen han

Ossorio, se encuentra

en

contra

Barcelona?

a tothom, corresponsals i col-labo
radors que Ilegexin la CARTERIA. Als primers els hi
pagar, i als begons que nostre setmanari no es una funeraria.

ADVERTENCIA
recordem que qui deu ha„de

disparado

L'Adriá Gual en l'Audttorium
havent-hi manca d'oients,
perilla (trist es el dir-ho)
qu'en premi a son zel fervent
fássi ell tot sol la comedia
Del home que per el temps
PEPET DEL CARRIL.

Novament preguém

Admimstradorp
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Ceroant pis
Xacó Bal, tenipajtor,illue cerca pis. Circunstancies
iinpensades de la via, Ii imposen un cambi a tota
pressa. Corra de part a part de ciutat, amb la testa
altiva, amb els ulls fits a les baranes del balcóns on
espera trovar-hi la banderola blanca que'l convidi a
enfilar-se escales amunt amb l'esperance de trovar
hi un recó amic i placent per a sentar-hil la llar do
méstica.

Quant ha trovat un estatje que li plau iii fá pessa,
Ii responen qu'altres més Ilestos l'han emparaulat i

s'en san •nsonyorits. Quant aixfs no es, ensopega
amb una escala rónega i estreta, que s'he de pujar
misto en má,—amb perill de trencadissa—unes cam

bres fosques i tristes, sense aire ni sortida, unes pa
rets per on hi regala l'aigua, el paper brut i esque
xat, les rajoles mig partides i per postres, a més de
cent i pico de graons, una barbaritat de pessetes que
sumen més que la molt modesta soldada del pobre

Xacó Bal.
Desde qu'aquesta senyora Reforma s'In obert pas
per la ciutat i a tort i a dret ha fet caure cases i més
cases, amb el molt lloable fi de portarnos la riquesa
els pobres que son els més necessitats d'aquest ali
ment de primera necessitat, hem experimentat fatals
consequencies i hem anat a raure a la miseria. Abans
els que al cap del més ens veíam a les mans un sou
qu'amb prous penes arriba a la mida, ens entafura
vem per uns deis carreróns de la Barcelona vella i
allá per pocs diners trovavem un pis petit, alegre,
aixerit i ben assoleiat; posavem un parell de gavies
al balcó amb el corresponent concertista, un test
una elavellina, una aufábrega o altres plantes
resignades a viure entrels ferros, i alló era una
delicia, alegría a dintre i a fora, viviem pobres i ale
grets i fins de la nostra vida i costums se'n admira

amb

i'n feien Ilibres grans com el nostre Vilanova.
Avui tot se modernisa, venen aires de Ilunyes te
rres que tot ho fan anar a cap-girells. Arriben idees
enlluernadores de cases barates, de ciutats jardíns,
més entre aitals discussións els senyors propietaris
aprofiten la bella ocasió dient als llogaters que de
aquest més endavant el pis que`ls axopluga valdrá un
parell de durets més i els pobres veins corren atra
fegats tot el día buscant el miracle de la multiplica
do del diner.
Bella cosa es que's fassin reformes i que s'embe
Ilexin foro les ciutats, més també cal que hi hagi
una mica de consideració pensant qu'al mon i a les
ciutats no sols hi habiten hisendats i propietaris, si no
que també hi campen—i !aii som els més—els que la
fortuna els ha girat la cara i que necessiten viure
decent i económicament en cases d'un Iloguer pro
porcionat a la seva trista soldada.
XACÓ SAL.
vem

o
Un gran invent
Diuen que un gran sabi químic,
per més senyes, japonés,
que s'anomena Paiota
acava de fé un invent
que trasbalsará la terra
i girará el mon enter.

Aprofitant-se del radian:
i de dos metalls a i b
i aplicant quan siga hora

eléctrica corrent,
d'una llevor de garrofa
en fa sorti un garrofer
tot carregat de melindros
llargs i de color negrenc,
en tant sols vintiquatre hores
una

REFLEXIONS D'UN XANXES

.--1Un número dedicat ale
que

parla d'aquesta

case!...

Volst-hi jugar

o encare

potser amb

No direu pas que

no

menys.

siga

HEREU
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—Ep, HEREC,

que feu aqui dalt?
—Prenc la bandera a n'aquesta gent abans que

admirable aqueix invent.
Per exemple: hem d'embarcarne
dimars un cargament pié
de biat o de blat-de-moro,
doncs, el dissapte sembréu
la llevor, i en sent diumenge

se

la venguin...

ja tindréu el camp cubert
(després de fer les maniobres
que exigeig aquest invent)
d'espigues grogues i plenes
o de panotxes arréu,

i vingan els
i cap al moll

iI dilluns

Alló

a

fer la sega

ben

carreters,

desseguida

i ben llest,
que'l dimars ja mama el barco
i no hi ha que perdre temps.:
ensacat

d'aquall

camp de faves

L' HEREU

lee

grana de la mejoría
tirará pels escambells
de la Cambra, i aleshores
amb ajuda deis ufiers,

enjegará unes descárregues
de tupí...mea corrent,
seguint les instruccions dades
per'quell quimic japonés,
per germinació espontánea
trovant tots els sillons plens
de diputats com ehl busca,
adictes al seu govern,
copant la mejoría
el Congrés semblará un cel,
abcó, si els altres no saben
la eficacia del invent
escampant llevors i gracia

d'oposició, a tot arreu,
que allavors si, que la Cambra,
fora pitjor que l'infern.
CABALER.

Puf

parlar formalment avui?

Si vui comunicar-me amb els
lectora de L'HEREU ara tinc una
moments bellament aprofitables.
Vacilo en fer-ho, peró a la fi 'm

—Que sab,

senyora Roseta,

qui

era

aquesta tarde?
—Eren els jaumins qu'

anaven a

Selles Arts

que diuen de Sant Sever
es una cosa

al costat

mesquina

d'aquest

que té aplicacions
com

jo

vos

invent
sens mida

esplicaré.

Els poetes modernistes
que no somíen res més
que pescar flors i englantines
i violes, solzament
tirant quatre llevors seques
demunt la terra d'un test
en tindrán guantes ne vulgan
i mases i tot, potser.
L'ayer que no més desitja
tenir molts naps, pot molt bé

omplir-ne tants sacs com vulga
grades an aqnest invent.
La noia

vana i coqueta
que ha renyit amb el promés
sembrant llevor de carbaça

podrá repartir-ne a pler.

En Sanchez-Guerra que's trova
en eix históric moment
capficat, encasillant-ne
els diputats que ha de fer,
amb l'invent d'aquell Paiota
diu que ha vist el cel obert.
El dta abans d'overtura
de les sessions del Congrés

decedebto.
I vacilo perque pot-ser seré una
nota estridente en mig del bon
qumordeis companys. Més si avui
pendre un cigaló.
fes us d' una més o menys suau
ironía o de la sátira putuanta tin
drien aquestes rathes I' encarcarament d' una cosa
rebuscada, i l'artifici no es pas fet per a mí.
Acabo de llegir «Lo que debe saber la joven»—cito
el títol per a recomenar-lo a les Ilegidores de L'HE
aau—la traducció castellana del Ilibre de Mary
Waod-Aleu, i creieu-me que m`ha impresionat fonda
ment, perque a cada capítol que acabava girava els
ulls a la nostra ciutat barcelonina i establía les degu
des comparacións.
Al costat de la dona bella i forta de cos i d'espe
rit que desala l'autor m`ha semblat veure desfilar tot
l'artifici ambulant del Passeig de Gracia amb el cos
desfigurat en homenatge a l'ídol de la moda. He vist
tantes i tantes damilsel-les preparant-se per a dur a
cap la missió important que'ls ha sigut confiada, allá
en la foscor d'un cine o be seguint atentes les evo
lucións del tango!
I després he sentit com d'aquells l'avis vermells, ja
que no de salut, de coloret, sortien frasesitas bui
des, usant una 'lengua forastera en la que més tart
educarán als seus fills si es que se senten prou fortes
per a comunica-ls-hi els primers i rudimentaris conei

aqueja gent qu' ha passat
a

xements.

I darrera aquest nombrós estol de dones frévoles
passava per la meya fantasía la legió de senoritas,
admirats de tanta elegancia, indicant bo i fent l'ullet
o amb signes que aquella tarde aniden al «Ideal» o
bé al «Cataluna», mentres la mamá girava la vista
dissimuladament a l'altre banda.

1«

L'HEREIJ
Pot

ser

sí que algú trobará

d'ironía,
ciat, peró'm sembla
les

un

deis

encara en

més parta

amb tot i haver-hi avui renun
que més aviat hi traspúa una

contrarietat fonda i amarga.
Més amb tot i aisó jo no puc

creure

que tot

a

Di

estigui podrit. Estic fermament convenot
de que resta una part sana, un conjunt, tal vegada
minoría, que's preocupa de quelcom més que de la
última moda, deis compassos del Bostón i deis pro
metatges de per riure.
Per a aquestes vagi tota la nieva admiració, desit
jós, no obstant, de que alcqncin un major perfeccio
ment; per a les altres... no tampoc el menyspreu,
que no es seva tota la culpa. Per a unes i altres el
mea afany de que's convecin de la seva importancia
i de que's preparin fermament per a ser dignes sa
cerdotesses del Temple de la Llar, donant més tart
namarca

la Humanitat i
esperit enlairat.
a

a

la Patria hotnes forts de

cos

i de

L'HEMRU ESCAMPA

e!Oh, Rosés,

el gran Rosés,
qui dus tant gran bigot,
jove i ric de més a més
!fas més que el qui més pot!
Tu qui et fiques pels mercats
regires les verdures,
tu

—?Falta

un

trompa?

iy,que trobes els pacata
de tants pesos i mesures,
i no vols pagá més plata
quels que porten les factures
!pws!
que no't puguin pas
!Oh Gaspar Rosés i Arúa!

Tu qui esquiles i esmotxes
amb els autos i amb els cotzea
tu qui et fums d'en Balugera
i et fums de la Cuca-llum
i et fums de la Cuca-fera
i hasta et fums d'aquell perfum
que li escapa per darrera,
i de tu ningú s'en fum
perque'ls flaires la farum
com el gat a la ratera;
que no't puguin pas dir... !pus!
!Ol"Gaspar Rosés i Arús!

!Com t'estima Barcelona
quan repara i quan s'adona
de la feina que tu fas!
si es aixó lo que volía,
si ella parla cada día
del que fas i el que farás.
Fes la 'luir' en tants misteris;
descobreix els vituperis
que destorben son camí,
fes petar soviet la tralla,
no t'espanti la brivalla
de la banda lerrousí
fins que ho puguis tu dir... !pus!
acabat amén jesúsá

!Oh Gaspar Rosés i'Arús!
PE?

DE

COLI.

EL

PACTE

--recios

DE

SANT

sornos

GERVASI

unos''
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Carteta
A Don Joan Prim
en

La Gloria

Joan: per favor baixéu:
baixéu si no teniu feina;
que de feina ja'n tindréu:
aqui molta falta hi féu:
si baixéu, esmoléu l'eina.
No's trova cap Prim enlloc:
tenim moros a la costa
rifant-nos sempre al Marroc:
cridém molt.., i fém molt poc:
!res farém! Ja hi faig aposta.
!Aqui hi ha cada valent!
!cada cor com una brasal...
Tothom vol fé un escarment:
—!A Melilla! (diu la gent)...
(Empró, ningú's mou

ATRACCIÓ
—!Mori la Lligal.•
L'

DEL DIA

—!Mori!..,
—!Mori!...
—Ja ho veuen senyors; tres ninots diferents i

Ha que
vingut

perqué,

trovarme l'Administrador de L'HEREU
es un bon noi i un bon administrador, tren
cant l'incógnit que jo volia servar.
I m'ha demanat consell com advocat per a fer pa
gar als corresponsals que venen L'HEREU i també
guardan l'incógnit a l'hora de pagar.
Es veu que'l xicot no s'hi sab avenir a no cobrar
lo que es seu. Jo tampoc.
I li he dit que avui faré aquesta bastonada, i que
ehl es prepari a rebre... els quartos que jo estic pre
parat a donar... bastona seca i trencar-los l'incoguit
con todos sus pelos i seriales.
I, au... senyors corresponsals a pagar nostres ca

bals.

.t.a4
se

política.

I

l'article de divendres no pot ser més entenimentat.
Nosaltres sempre ho hem dit que la culpa de lo
que passa a l'esquerra la te l'ambició i l'enveja deis
seus

prohoms.

tot

casa).

plegat,... !!romansos!!
P.

sol criteri...

un

a

moltbé,
Dihivi, molt rebé.
Axis s'escriu quant
te vergonya

de

Tot Madrid es molt patriota:
es héroe cad'espanyol:
pró, 'Is Goberns fan la patota,
i'Is moros ens donan pota:
L'Honor patri... !es un bunyol:
Depressa a baixar no anéu,
perqué'Is combats van molt gansos:
baixéu; vos ho diu L'HEsau...
(Pro, si estéu bé, no'us moguéu;
DEL

C.

Sou vosaltres qui no ho haveu cregut fins que ho
heu vist,
I avui, encare, nosaltres creiém quels nacionalis
tes no voldrán tornars-hi pas uns guixaires
I a l'hora de votar, votarán per Catalunya.

u:4
eu

haver de dimitir

El aliats jaume-lerrouxistes ahír varen fer de
les seves. Els uns bebent al Palau de Bellas Arts, i
amenassant al Correo Catalán, i els altres anant a
assesinar a l'Ossorio.
;Bona aliança, bona de debo!
I la policia de primera. Privant el pas a la gent de
bé i deixant que els perturbadors poguessin tirar
una quarentena de tret a l'Ossorio.
Quan en una ciutat com Barcelona, passan robos
com el den Cabré i fets
com
l'atac als automóvils
que surtian de la Sala Imperi, els Governadors que
envien telegrarnes com el den Milá, deuen dimitir.
Es lo menys que deuen fer.

L' Miltilli
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Amic
Rosés, vigili molt aquesta temporada. Miri
per tot
que hi han autos que aquets dies
corren

Catalunya i no pas en servei deis cataláns. ,Miri que
els permissos es portarán a la firma d'en Cuca-llum i
que'n Cuca Ilum els firmará tots.
I com diu en Pep de l'oli
que avui parla de vosté
vigili als del requeté
malfüs dels del petroli
i en bateigs no cregui en ré.
Que entre els uns i altres, prou
tracten d'axafar-li l'ou.
recullim d'un confrare.
Apuntin aquets tantos, que
al President de l'Audiencia

I.
Dimars visitá
el senyor Lerroux.
2.` Al matí del dimars es presentá al jutjat de
l'Hospital el senyor Pedraza que ja era aquí desde
el 29.

3." El jutge va posar-lo en llibertat baje fiança de
25.000 pessetes.
4.° Aquesta ilibertat va produir molta emoció en
la part contraria.
5.° A consecuencia de lo succeit dimars al Jutjat
es

diu que s'ha

presentat querella

contra

abans no estava interessada en el plet.
I prou per avui.'
Més endevant ja riurém. Sobre tot si
la inmumitat parlamentaria.

algú

que

tot el janer ha anat
Vigo, de Vigo a Arosa, d'Arosa a
illagarcía i d'aquí a Marín i al Ferrol altre volta i
tot aizó

l'esquadra anglesa

del Ferrol

a

durant tot aquet temps fent maniobres de desembarc
de dia i nit, i'ls oficials anant terra endins a cassar
acompanyats dels nostres i... res, al Sud la interven
ció i al Nort l'ocupació.
I nosaltres al Marroc
fent el tonto i el badoc.

Trieu
i
Tot hi va, tot hi va,
cinc céntims, al preu que vulguin.
remeneu.

a

ralet,

a

Aqui tenen aquet ninot. Val poca cosa es un can
didat baratet que surtirá per Santa Coloma. Encara
que va vestit d'Inquisidor no'n fassin cas. Aleó es
per fora, que per dins
Todos somos unos, lodos somos unos

Aquide gallina;
tenen un'altre per Arenys,
disfressat
i aquest altre
de pica plets i aquest
en

va

va

ltre guerrero; tots, tots ixen de l'olla, tots porten
la mateixa marca de fábrica.
Todos somos unos, todos somos unos, com diu
El Progreso.
.

q‘54

no es

Lamolt
Gazeta del Vallés
galant i molt cortes

pesca

ens

saluda

a

Sabadell,

i lo mateix fem amb eh.

La tenir
Defensa Social, entusiasmada amb l'éxit que
belluga per
les últimes eleccions,

Gatalunya fa'l matcht

va

es

en

obtenir-ne un altre en les vinentes.
I ho prepara tot per a presentar candidats, no
menys que per tots els districtes de Catalunya.
dRisum teneatis?
Ja ha sortit el Ilati. Com va sortint l'odi contra la

Lliga.
I

com va

dir-ho

fondo tollos

gráficament

somos

El Progreso. En el

unos.

tál

Totspreguntan
el diaris d'Epanya
que ni ha
s

iii torném amb escreix.

a

En Gambús
ha entrar escriurer al Progreso.
Ben fet borne; be ha trigat prou. ?Que hi tenía
a

que fer vosté entre'ls nacionalistas?
?I per axó ha escupit tant contra'Is regionalistes
la Lliga?
Es precis quels esquerrans de bona fé s'hi ficsin
amb la desfilada de tots els seus prohoms. I amb la
rifada quels han fet.

es

ama

en aquet carril eléctric de
Madrid a la frontera.
Nostres confrares baden
molt o son molt lluscos. Jols
ho diré.

gat

Aquet

tren

porta l'indepen

cia d'Espanya cap
nya.
Ja ho saben are.

a

Alema

Ladigna
Publicidad també s'in
contra la aliança
radical- nacionalista, pro si
tots mectitessin una mica, si
La Publicidad mateixa, es
mires els quadros d'en Sal
meron i en Pi i Margall que
té en sa casa, veuria que tots
tindrán en la má el cástic que
mereix tanta fellonia.
I el día de l'elecció no'n
surtiría cap papereta de l'ur
na amb el nom d'ells.
Perque no li haurien posada.

—Aon

vas

—Vaig

a

obra i

no

ha

tan corrent?...
vendrem el paraigues, parque

plogut. !Ara

si que

no

en

Gual ha estrenat

plourá más!...

una
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sine que's

creuen

que

a

Eapanye no

més hi han tore

ros, i que tots els espanyols saben
tocar les casta
n3 oles i ballar seguidilles.

El quadro de en Galofre 011er es un cromo de
caixó de pances.
Si l'hagués pintat pels vols de Nadal segurament
l'hauría adquirit algun turronaire. Hi han unes ma
noles que porten un pom de clavells al pit que fan
venir ganes de posar-se a correr.
Li aconsellém que l'envii a París o a Berlín, per a
que tinguin una idea de l'Espanya
pintoresca, de
l'Espanya de pandereta, de la rerra deis
i'ls Gallos i altres animalets de diferenta Belmontes,
cua.

4.**
Al Fayans catalá, l'eminent escultor Casanova hi
te exposades una tria de
notabilíssimes escultures.
La vinenta setmana tindrém el gust de ocupar-nos
de tan notable artista.
COLORAINA.

0.1

1
no hagués tingut ja ocasió
de demos
vegades el sett talent
seu gust exqui
sit, l'Auditorium l'acreditarla de gran artista.
Es un

Si en Gual

trar altres

teatre bellissitn. Está decorat esplendidamenr, sense
les xavacaneries que tan abunden en els
nostres
teatres.
Al mig del vestibul hi ha un brollador i les parets
son blanques i no hi ha
res que desentoni. Els pas
sadissos son elegants, i la sala d'especracles es ex
pléndida. Es sens dupte el primer teatre de Barce

kell4

—?D'aon deuen venir tants rucelis?
—Fugen cspantats d'Andalucía, dona; no
qu'ara hi 113 allí el primer cacador d'Espanya.

veus

lona.

Gual ens feo coneixer el día de l'inauguració
comedia seva bastant fluxeta.
Niugú pot negar que en Gual te un gran coneixe
un

una

ment

tenim

del teatre i's pot-ser la mes
gran autoritat que
en l'art escénic, pero
no podém dir lo mateix

judicant-lo com a comediograf o dramaturg.
Construm bé i la seva prosa's pulquérrima, i to
tes les seves obres tenen un segell de
distinció, peró
no
sab emocionar. Les seves obres están mancades
de emoció poética.
Si en Gual tingués més moments de bellesa i no fes
parlar els seus personatjes tan artificiosament i amb
tanta fredor, sería un deis millors autors de la nos

Les obres que expos? aquesta setmana l'Aureli
Tolosa a cán Parés, son ben notables.
Els seus paisatges son purs, sense efectismes ni
rebuscaments, i son altament simpátics. Es ciar que
no s'aparta en Tolosa de l'escola
tradicional, i no'ns
tnonstra cap cosa nova, peró les seves obres
son
molt recomanables, perque revelen un gran amor i
una gran veneració per la naturalesa.
Potser mai en
Tolosa havía exposat unes obres tan notables com
aquesta vegada.
Els quadres de flors que també exposa, son molt
notables, encara que tot hi reconeixent el seu mérit,

preferin els

seus

paisatges.

En la mateixa sala Parés exposa en Galofre 011er,
quadro de grans dimensións que es un renec ar
tístic. No hem vist mai una cosa tanta dolenta.
Se coneix que's un quadro d'exportació, que l'ha
pintat amb el sol objecte de sugestionar an els pan
un

tra dramaturgia.
No volém dir amb aixó que en Gual no senti;
lo
que volém significar es que no sab exterioritzar
els
pensaments amb emoció i vehemencia.

La seva darrera obra adoleix deis mateixos de
fectes que les anteriorment estrenades.
Es ben feta, pero es Ireda i está mancada de ori

ginalitat.

L'argument

el teatre.

es

ja molt conegut i s'ha

vist molt

en

Comedia extraordinrria d'un horne que va perdre
el temps, (aixf's titula l'obra a que'ns referim)
es
molt inferior a altres obres del mateix Gual; encara
que agradé degut a la bona
presentació i al talent
deis artistes que la representaren.
Nosaltres admirém molt an en Gual iii regonei
xém sobreres qualitats per a dedicarse a la direcció
de un teatre, peró no podém admirar-lo com es

criptor.
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D' ACTUAL1TAT

—?Que voleu, aiguardent?
—No; cinc de barre/a.

S'assegura que en Borrás estrenará «Els emi
grants» de l'Iglesias i que ademés representará al
tres obres catalanes. A ni fos i demá festa.
Nosaltres no ho creurém fins que ho veurém. iHo
hem sentit dir tantes vegades!...
Deu fassi que en Borrás se recordi que'l teatre
catalá li ha donat un nom, i que comprengui sería
una injusticia permetre que anés decandint fins arri
var a la mort definitiva.
CANTACLAR.

pitarresca,

que forsa temps va dominar, essent la
delicia deis aimants del riure poca-so/la.
Totes les poesíes d'aquest aplec i la prosa es
caienta i aixerida deis «advertiments» están amara
des d'aquest humorisme fi i atractiu que porta als
llavis un somriure fresc i espontani i'ns fa veure les
coses de la vida amables.
Una cosa del llibre no'ns plau. Uns wots amb que
l'autor fa greu ofensa a un literat. Creiem que'l
xisto intencionat quant se Densa en un cercle d'amics
no es ofensiu i a voltes es plaent; quant
s'escriu en
les planes d'un periódic—que's llegeix i's Ilensa—es
tolerable; mes quant s'estampa en les fulles d'un III
bre que viu i perdura a través deis temps, pren ai
res de venjança i no encaixa gens amb el respecte i
caritat que'ns devém els uns als altres.
El poeta mai ha d'escampar odi, sempre amor.

MAK FARLAND.

Auques i ventalle de Josep Carner
Micer Josep Carner ha donat a l'estampa un Ilibre
de composicions humorístiques.
Coneixiem ja an en Carner com autor mestre en
aquest genre, ben distint de la vulgar xavacanería
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c

c
cc

It

predilectas n'atore. .Els
Bruchs sigué`l teatre escullit no
vament per a fer les curses.
El resultat obtingut fou molt
brillant, com tot lo que fan els
simpátics motoristes. Un gran
nombre de motos, side-cars i au
tos presenciaren les proves.
Després d'acabades tots pie
gata anaren fina dalt de Montse
rrat, ont hi tingué lloc un frater
nal banquete, devorant un ex
pléndit dinar, entre burras i
Sella

c

regc

aplaudiments.
L'Andrés Rodríguez,

no

cal

que fem constar que feía de cro
nometador, ja que ha passat a es
ser una mena de moble impresin
dible a totes les proves de crono

metatge.
Altres

neves

--En Bau i'en Mallorquí jugan
amb el Barcelona, essent el des
preci deis seus ex-consocis, que
no tenen prou boca per a recri
manar-los. L'Espanya ha perdut
dos bons elements, Ilástima.
En el partit jugat contra Uni
versitary sigueren objecte 'de
moltíssimes parauletes ofensives
Aseguren que si jugan amb el
Bacelona es per quels han ofert
pagals... unes sabates angleses.
Consti que ho diuen, jo no se
res No m'embolico.
—Se diu...
...que'n Massana (Alfred) ju
gará amb el Catalá, ont Iluitará
decidit a renovar les antigues
glories del decá dels fut-buleros.
ENTRE LERROUXISTES

—Vaja,

que

jo

ho aprobo que

vist venir a Barcelona
celebrar el miting!...

sense

Massana (Tiago)

disparessin contra 1 'Ossorio!... ;Ami s'es-a'soci del Barcelona i
an en Lerroux per a"Zblement hi jugará.

abans demanar permís

La

:jj

•

.
•
:.•

.
•

•

•

•

twast...a.

Foot-ball
Després d'una pila de festes de no haver-hi cap
partit, el diumenge ne varen ter l'important nombre
de dos que

son

a

saber:

Internacional 4 goals
Badalona O
Partit aburrit, brutot i sense cap interés. Els nois
de l'Inter varen guanyar amb força trapa, deixant
als de l'anís del mono, a l'altura de la marca regis
trada.
Catalá 5 goals
Numancia O
Qui ho ha dit que'l catalá no juga? Doncs qui ho
digui que plegui! Moralment ha guanyat tots els par
tits, i fins la Copa d'Anglatera.

De benzina
a

Els elements del Moto Club Deportiu, han tornat
desvetllar la gent de montanya amb l'espatec dele

que

nova corre com a

es

proba

certa. Si

preguntéu a l'interessat referent
a la veritat de lo que's diu, us dará per resposta,
una rialleta a mitj fer, carecterística de la seva per
sora, tot significant-vos que'us diu... que ni ha de
gent sense feina.
Jo també ho crec aixís!
--que si'lArrate, el gran defensa de la Reial So
cietat de S. Sebastián se :trova entre nosaltres, es
que ha vingut a jugar amb el Barcelona.
Es veu que aquest Club ha d'esser un acaparador.
...Home; m'han dit que Peltre día l'Aguirreche par
lava amb un amic d'un soci del Barcelona. Qui sab si
també hi entrará?
Aviat ens farán creure que l'Espanyol i'l Barcelo
na s'han unit fent un sol Club.
A Canaletes s'en diuen de inolt fresques, ni que
fossin a un safreig.

—Sembla que molt aviat tindrem l'alegría de po
guer veure interesants lluites entre la gent del cop
de puny. L'Armengol segons se diu, ha de lluitar
amb un campió que no recordo be si m'han dit que
ho era de la Bordeta o de la Franca Chica, lo que
si us puc dir que será cosa bona.
Tindrém cunar.
CARLITUS.

L' HEREU
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L. M.—?Que ha fet eant crietiá? ?Que no's recor
da de la Llei de Jurisdiccións?
R. P.—Vosté ha esguerrat la carrera. Fassis sa
bate i guanyará diners.
M. B.—No sigui tant viu, jove. La primera setma
na va fer tart, la segona va ser pels !ladres,
i vosté
hi hauria fet un mal paper. Are móquis, 1 miris el nú
mero.

M. A.—Vosté

J. F.—Sta. Colonia. Rebxt liquidacio de 1913. Are
falta Janer.
V. T.—Sta. Coloma de C. Ens doném per pagats.
R. R.—San Pere de R. Conforme.
N. C.--Ens em permés arreglar-la un xic i la publi
quém, pro ha de cambiar de ploma per a nosaltres.
M. L.—;Quina llástima, tant jove i tant desgraciat
com sembla!

pelen,

no

devía ser-hi en temps d'Herodes,

pelen.
J. C.—Reus.—E1 compte está be.
1. J.—Vendrell.--Está be. Envii segells correu.
J. S.—Riera—Está hé pro li enviarém lo mateix.

sino el

P.

gells.

vaía si'l

C.—Moyá.---Está be.

Envii els quartos amb

Impremta A. GOST, Balmes,

88.
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Si vosté no pot llegir les lletres del gravat a la distancia de 25 o 30 centímetres deis seus ulls, senyal de
seva vista es defectuosa i necessita lentes o els que
porta ja no li van bé. Vagin desseguida a
CARRER DE JAUME 1, n.° 14, on trobarán cristalls que li permeterán llegir-ho sens esforc de cap mena
conservará aixís la seva vista per sempre.
que la

Mentures pEr alentesi ulleres
Gran

en nikel,

aasortit

Retes per a automovilista, termémetres,
Taller per

a

xijatd'or1 or macís en formes ellautes 1 practiques
blnoc lela

impertinents, monocles i

tata

mena

per

e

teatre

tot lo referent a

d'arreglos

en

°plica

I

camp

a preus reduits com

lentes

en

cap altre lluC

ulleres

i

Cafés i Thés, LA ESTRELLA Carmen, 11-Barcelona
I nstalasions de

forca motriu
montatges de cen
tral en fabriques 1
Ilum i

tallers.
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(sentinas

adverteixo, D. Lacandro, que per més
Huesos— i algún barret.

que

fassi,

no

pescará

mes

enllá d'un parell de

