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«JOCHS FLORALS»

El :lastre silenci "davant «los
lochs Florals» no respon a cap
.partit pres. Som de la broma i ens

ofen l'idea que algú pugui pensar
que no estern per «jocs»„.

Si no n'hem parlat filas avui,
és degut a la gran emoció que
ens embargava.

1, com és natural, un home em

bargat no pot fer is deis seus béns
tant si són blancs com negres.

Ara, més tranquils i sense aquell
tremolor de ploma deis primers
dies, tractarem de comentar Ileuge
rament la gaia festa.

• * •

Direm que tot va anar cona una

seda.
Que la concurrencia, segons apre

,ciació de La Veu, va assolir la xi
fra de cinc persones i mitja.

Que els parlaments van sser

més animats que el de Catalunya.
Que els aplaudiments ensorra

ven el local.
Peró que afortunadament no va

acabar d'ensorrar-se.
Que totes les parets regalimaven

saba catalanesca.
Que les damiselles, tot i no por

tar cotilla (cona en els jocs del
temps d'en Francesc Matheu), van

sofrir cobriment de cor...

Que a Ja nit els poetes van so

par (cosa que no acostumen a fer
tots els dies).

I que en acabar Pápat (cosa que
acostumen a fer tots els anys), es

lliuraren a uns complicats treballs
de prestidigitació, per tal de veure

qui podia treure de les seves but
xaques un major nombre de quar
tilles (malauraclament escrites de
les dues cares), i el que és pitjor,
es posaien a llegir-les per rigorós
torn.

Pero com que tots havien estat

rnés o menys premiats, i «poeta
distingit és poeta amansit», van

fer filigranes de «conlleváncia», i
s'acabá la cosa per defunció de la
protagonista, o sia la Poesia, que
.é.s una senyoreta molt esquerpa
amb la qual han tingut relacions
intimes ben pocs dels assistents.

POETES I ESCRIPTORS PRE
MIATS. CARES NOVES

Entre els guanyadors s'han des
tacat tres equips.

. L'equip de la «ó», forrnat pels
Saperes i

LES TEMPTACIONS 'DE SAMPER
- sembla que 'no arribaré a Sam... Joan!

Per modest li han donat la viola,
que és en aquest cas doblement
simbblica.

En Bertran se la mereixia.
Quan tothom ja estava tip d'oir :

«Llarnp de Déu 1 », ell ha sortit
amb els «Ressons de Déu», que
deuen ésser una mena de trons de
Déu.

Com a renec fa bonic i és nou...

Manuel Bertran és poeta i foto
glnic.

Es casat i té criatures.
I és honrat. No, fa com l'ante

rior. Els «Ressons de Déu» són ben
seus.

I que Déu els hi conservi, perb
que no els hi augmenti.

JOAN LLONGUERES

Es ven que aquell dia li van

acostar la safata deis dolços i el
van pregar molt. Ell feia el des
menjat.

—No prenda res vostl, senyor
Llongueres?

—Grácies. Grácies... No em fan
illusió ja aquestes Ileminadures.
Aixb ho deixo pels joves...

—Prengui una pasta, home, no

més 1
—Vol dir?
—Sí, caram, no es faci pregar

tant!
—Vaja! Doncs, prendré una

«Englantina»...
1 tot rient rient se la va quedar.
Ves per on! !

MIQUEL SAPERES

Sembla mentida que amb un cog
nom així es pugui guanyar un pre

*

als Jocs Florals!
ere• aquest any ha estat con

lat itquest fet.
gent primmirada que forma

e s jurats i que tanta cura té en

no donar un miquel, ara no ha do
nat un Miguel, sinó que l'ha donat
Saperes...

Després diran que els Jocs Flo
rals tots són iguals.

Per molts anys, senyor Saperes!

per Grangés i Janés.

JOSEP JANÉS

Aquest anava per la flor. 1 qu/
havia de fer la flor? Dones, anar

per a el!. Era fatal.
En Josep Janés no s'está de res

i tira al dret, perb és fraile i no

té plls a la !lengua. Va signar la
seva poesía amb el seu nom per
«alió» de la flor que Mena; Perb
en canvi, abans de tot, va escriure
amb lletres grosses «TU».

Aquest «TU» anava per en To
más Carees, que és el veritable au

tor de la poesia, en complicitat
amb en Sánchez-Juan, que també
hi collabora inconscientment i an

gllicament (que és la seva habitual
manera de collaborar).

Cal només haver llegit el !libre
«Paradis», del •rolític i advocat
poeta Garcés, per adonar-se que la
poesia guanyadora deis jocs florals
d'enguany és una subtil i devota
afanada del seu poema «Per que?»

Perb aix6 és un detallet sense

importáncia.
El que compta és la intenció.

Tant si és bona com si és dolenta.
En Josep volia ésser poeta pre

miat de totes les passades, i Janés.
S'ha sortit amb la seva.

A veure qui rebrá l'any que
ve! 1... De més verdes se'n ma

duren!!

MANUEL BERTRAN

Es un bon noi. 1 modest.
Per bon noi l'han premiat.

LEANDRE AMIGÓ

En Leandre (amb un nom així
hom pot fer estralls en les socie
tats recreatives de barri) és molt
actiu i s'ha fet molts tips de gra
tar el paper amb la seva ploma
d'oca. Va tenir relacions amb una

floja que es deja Petronila. Lean
dre i Petronila es van estimar,
.perb no es van casar per culpa
del tango que va debilitar llur
passió.

L'Amigó llavors es va Iliurar de
pie a la literatura per tal d'ofega-r
el seu amor malaurat.

Ara li han donat la copa «Nar
cís 011er», que ha estat per el! la
«copa del olvido».

No t'hi encaparris, Leandre. La
Petronila encara t'estima.

SALVADOR PERARNAU

--Caram, senyor Perarnau, voste
per aquí?

—On sóc, que la premsa esma

perduda s'entreforca amb la trage
dia abrandada de les meves pas
sions?

--Es aquí, home, que no se'n
recorda... Es aquí, al Guinardó, al
carrer de la Pianola...

A MARTORELL

Beata primera. -- Per que han vingut tantes personalitats
de l'Esquerra?

Beata segona. — Tu dirás! Tractant-se del Pout del Dia
ble...
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—Al Guinardó dieu, i qui us ho
ha dit? Sóc poeta rebel i perse
guit ! No tinc repós ni aturador.

—Perb si esteu assegut al men

jador ! 1
—Sóc gran. Sóc discutit. Ho sen

tiu 1 Sóc el poeta deis grans i deis
infants. El meu cor és pie d'espu.
mes i de foc. I la sang és vermella
de neguit. Tinc set d'infinit 1 Tinc
set afrosa 1

—Ja heu provat la gasosa?
—Callen! I Sóc maleit. Jo sóc

tot pie de divina follia I
—1 com esteu, company, d'or

tografia?
—Fogueres veig damunt deis

cims nevats. I tinc sang a l'esquena
carregada de sagetes...

--Voleu dir, Perarnau, que no

esteu carregat de punyetes!

MOSSÉN RAMON GARRIGA

Hom tenia molt interes en fer
uns jocs florals laics. Perb no es

pot matar tot el que és gras.
Uns jocs florals sense capellans

haurien estat una equivocació.
Com ho és un enterrament sen

se capellans.
I entenem que Mossen Garriga,

que no és cap escriptor extraor

dinari, mereixia un premi extra

ordinari, perque les coses quedes
sin al seu 'loc.

FELIP GRAUGÉS

Bellíssima persona. Inofensiu,
suau, honest, carregat de bons in
tents. A aquest se li pot perdonar
que per un dia hagi fet un ex

traordinari.

DONIÉNEC PERRAMON

Noi, quin castigador, aquest Per
ramon 1

Renoi, renoi!
Pero és simpátic.
I fotogenic com en Bertran.
Ha tingut exits parcials a l'Es

guerra de l'«Ensanche».
La seva poesia ens agrada. No

entenem com l'hagin pogut pre
miar. Aquesta vegada ha fallat la
16gica.

SEBASTIA JUAN ARBÓ

Aquest ha guanyat el «Fasten
rath».

Pertany a la categoria tan bene
merita deis literats mascles.

Potser no és tan rebel com en

Perarnau, perque aUo ja és el «no

va más» de la rebellió; perb, vaja,
ja és ell mateix, ja, també

Ara, que té més personalitat que
Pandit poeta del Guinardó i so

bretot no és tan olla.
Sebastjá Juan Arbó és tot un

temperametu.
Es fill d'Amposta i nét deis Al

mogávers.
Es molt atnic d'en Farran i Ma

yoral.
En les reunions de la senyora

Aurea de Sarriá en Sebastiá hi juga
un bon paper.

Es company de sofá de la espi
ritual i corporal dansarina.

Aurea ens deia un dia (perqué
nosaltres, senyor gobernador, tam

bé hi hem parlad !), que el tro

baya molt fort.
En canvi, el poeta de l'Ebre ens

va declarar confidencialment que
la trobava un xic massa fluixa.

Tot són apreciacions.

ALFONS MASERES

Un membre del jurat va de
manar :

—El Concepció Rabell?
1 tot seguit a chor hom va res

pondre :

—Va per ell.
I ja van quedar entesos. Ell era

en Maseres.
En Maseres, poeta, prosador,

pintor, decorador, i traductor i
lampista del llenguatge.

Aquells que hagin vist el re

trat d'en Maseres, han de com

prendre com ha estat d'oportuna
l'adjudicació del Premi Rabel!.

Cal només mirar-li la corbata per
adonar-se que és un home que
fretura una recompensa que no

sigui totalment honorífica, sinó for
tament reparadora.

La corbata d'en Maseres palesa
el gran de depauperació del seu

propietari.
Es encara una corbata del temps

de les vaques magres del catala
nisme. D'aquells tetnps remots en

qué tots érem idealistes i la baila
vem magra.

Váchier que Torn...er
...o la sublevació deis urbans

L'afer deis autobusos Torner,
desconsideradament deixat de ban
da per aquest Ajuntarnent, que
sense fer honor a la paraula do
nada per l'anterior deixa en la ma

jor desolació tanta gent de les bar
nades i tants tenedors de cartes

Torner, ha portat finalment els re

sultats catastr6fics que havia de
portar. La guerra civil que anun

ciava la Lliga amb tanta insisten
cia és ja un fet consumat, i des
de fa uns dies, si no es manifesta
amb tota la seva gravetat, és sim
plement degut a l'actitud prudent
deis cintadans.

La negativa de la Comissió de
Govern a .prerriogar el termini del
concurs guanyat, o cosa així, pel
senyor Torner, ha produit la rup
tura. El senyor Váchier ha decidit
implantar efs---autobusos Torner
amb un cop de força, i ahir a la
tarda tingué lloc aquest.

ELS PRIMERS SIMPTOMES

Els printimptomes del cop
del senyor Váchier els notá l'Al
calde, senyor Pi i Sunyer, a Casa
la Chitar, en veure que era salu
dat pels urbans amb una certa

fredor i no ata el calor acostu

tnat. El sensior. Pi i Sunyer no en

féu cap cas; perb en sortir se

sorprengué de .veure que li gira
ven l'esquena. En crica un i it
preguntá per qué ho feia, i el!,
sense girar-se de cara, digué que
eren ordres del senyor Váchier.

El senyor Pi agafá el seu cotxe;

perb quan aquest anava a agafar
el carrer de Fiveller, es trobá atnb
un urbá que li havia canviat la
circulació i no va poder passar. El
cotxe es trobá amb igual dificultat
fos la que Las la direcció empresa,

com que l'Alcalde ha d'anar en

el cotxe oficial, hagué de tornar

al seu despatz.,<..

S'ORGANITZA LA SUBLE
VACIO

Mentrestant el senyor Váchier,
des de MontjuIc, donava ordres.
El seu cotxe no parava. Com que
al davant portava un fanal verd
encarat cap al xofer, darrera nove

tat en circulació, aquest podia anar

en totes direccions i sempre tenia
pas Iliure. 1.1eTut a aixe: els ur

bans aviat estigueren a punt.

LES NOVES LINIES TORNER

Immediatament, amb l'ajut de
la Guárdia Urbana, han estat mun

tades les lín... :"antobusos Tor
ner que uneixei les barriades ex

tremes -a. tm de ?a ciutat.
La cosa ha estat fácil. Per acon

seguir-ho els urbans han anat a

les barriade.s extremes, i quan
veien algú que es preparava per
agafar el tramvia o un taxi el cri
daven i Ii dejen que havia d'aga
far l'autobús Torner, i el feien
esperar. Quan en tenien trenta-sis,
els feien posar en rengles de qua
tre, dos i dos,Ins de cara i altres

d'esquena, i apa, fent !alee, nace,

cap a Barcelona per deu centims.
S'espera que tot seguit que es

tigui muntada la fábrica es podrá
construir un autobús model al vol
tant, a sota i a sobre de cada grup

de trenta-sis passatgers.

LA FABRICA

La fábrica, naturalment, encara

no está construida, perb ja fun

ciona. Els urbans s'han encarre

gat d'anar a trobar els obrers, als
quals sels havia promes treball
i els han portat a un magnífic
solar. Els obrers fan tots els tre

balls necessaris per construir els
autobusos. Si no els construeixen
no és culpa seva, sinó que no te

neo les pritneres materies neces

sáries ni les cines necessáries a

les matas. Cona que, de moment,

no hi ha les primeres materies,
no s'ha cregut necessari donar-los
les cines. El treball es fa amb re

gularitat i s'han establert torns

de vigilancia perque la Companyia
de Tramvies no organitzi sabo
tatges.

Els tenedors de cartes segueixen
tenint les cartes.

LA NOVA GUARDIA URBANA

Per tal de garantir el nou or

dre, el senyor Váchier es proposa
crear una nova guárdia urbana, o

sigui una nova policia urbana i de
tráfic nra. L'uniforme també és
non i s'ha adoptat el color únic,
o sigui pantalon negre i guerrera
groga. El set: cap, actualment a

dida, está essent objecte d'una so

brealimentació perque pugui su

portar les oposicions a que será
sotmls, oposicions en les quals no

prenda part més que el!,
El nou cap de Policia Urbana,

a més de l'uniforme, haurá de dur
al cap, no al de la Policia Urba
na, sinó al seu particular, o sigui
al cap del cap, totes les equacions,
tots els cálculs infinitessimals, de
probabilitats i altres. Totes les
reaccions químiques i totes les re

daccions periodístiques; tots els
reglaments de circulació de totes

les ciutats del món; tots els sis
temes de táctica i estrategia urba
na i tot de tot encara que no

sápiga res de res. S'espera que el
nou cap estará preparat per allá
l'any 1988, per la nova Exposició
Universal del 1888 que se cqlebra
rá en forma de centenari-homenat
ge als supervivents. Mentrestant,
tot es fará per caps interins.

L'ALCALDE

A hores d'ara l'Alcalde i la
Comissió de Govern, junt amb la
majoria de l'Ajuntament i la Co
marcal de l'Esquerra, segueixen
resistint heroicament.

Es nota, en canvi, una certa fe
blesa en la Lliga. El grup radical
s'ha passat a l'enemic amb armes

i bagatges. Diu que abans d'aban
donar el senyor Lerroux, tot.

,

--Es d'aquí, vosta?
- -No. jo he vingut al Congrés d'Ensenyament Telcnic.

El senyor Mongrell exposa a les
Galeries Laietautes pintures, pintia
res, pintures d'at!tielles seves, d'a
quelles fetes d'acord atnb tot ailo
que no té res a veure amb la pin
tura. Valenciarts i valencianes, ga

llees i gallegues, «charros» i «char
res», esceneS de caça, de pesca i
de familia, vistes de ciavant, de

darrera i deis costats; olles d'aram,
fruites, flors, etc., etc.; en totes

aquestes coses que pinta el senyor

Mongrell ens ensenya la seva ha
bilitat en la imitació del cartó pe

dra, sigui la cosa que sigui la que
pinta—aix6 de pintar és un dir.

SALA PARÉS
Flns el t. de juny

EXPOSICIOS D'HOMENATGE

A !'ESCULTOR

JOSEP LLIMONA

El que no és un dir és el pintar
d'en Unís Mercadé a la Pinacote
ca. El senyor Mercadé és un se

nyor que no «pulula» gaire per les
penyes i cenacles deis nostres ar

tistes; pera:: aix6 no el priva—ni
molt menys, i més aviat diríem que
l'afavoreix—de pintar com cal i
matisar d'alió més bé les seves

teles.

* * *

Acompanya al senyor Mercadé
en la seva exposició el senyor In
giada amb una collecció de vint-i
cinc dibuixos, on seria bo que

anessin a aprendre el que és di
buix el noranta non per cent de
tots els no.stres geniets locals. No
cal dir, tampoc, que el senyor In
glada tampoc és gens conegut, per
sonalment, ni al cafe de la Ram
bla, ni al del Liceu, ni al Cercle
Artístic de Sant Lluc, ni al Cercle
Artístic sense sant.

El senyor Matilla i el senyor
Ferrater, l'un enfront de l'altre,
exposen les seves obres a les Ga
leries Laietanes.

Ni l'un ni l'altre no ens diuen
res de non; ocre, tant l'un com

l'altre no han perdut res de tot

alió que els crítics acostumen a dir
ne per a 116ar-los.

Els xistos i les historietes del
senyor Matilla són riguts i cele
brats amb gran entusiasme pel se

nyor Ferrater i tota la premsa d'a
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• S'ha espatIlat el motor. Tren pes, que haurem d'empinyer,
Treuré les obres de l'Esclasans.

mics que es reuneixen al voltant
del piano que hi ha entre les dues
sales.

* * *

Els nostres enviats especials al
Palau de la Metallúrgia, avui Saló
de l'Art Modero, ens escriuen que
ha tingut gran bit la inauguració
de l'Exposició de Primavera que
actualment s'hi celebra.

El senyor Merli está tot cofoi
del nou local que ha obtingut per
als seus estimats artistes. El que

está molt cofoi, també, és l'escultor
Canyes amb la sala especial que li
ha estat dedicada.

* * *

Les «estampes mexicanes» del
senyor Pedro Sánchez ens han en

ternit de debo. Hem sortit tan en

grescats de can Busquets, que és
allá on s'exposen, que dliem allo
tan nou de : Viva México! c. x...1

No s'ho creguin massa, perb.
El senyor Sánchez no ens ha pas
convençut d'altra cosa que del seu

patriotisme mexicanista, i prou.

tA4110441~44•41414~4~1

L'esquadra japonesa
no ha vingut

perque si

Thavia parlar naolt poc deis mo--

tius del viatge de l'esquadra japo
nesa al nostre port. L'opinió, no

obstant, no havia pas quedat del
tot tranquilla amb la versió deis
quatre arbres pel carrer de Tokio.
En efecte, el rnotiu del viatge se

ria pueril després que hem vist
intervencions cliplomátiques tan in
quietants com la gestió de Mr.
Norman King al President de la
Generalitat. Cal tenir present, en

efecte que, no solament l'almirall
de l'esquadra , sinó l'ambaixador
japones varen fer una visita al se

nyor Companys i que el portaren
a veure els vaixells perque es fes
arree deis canoras que portaven.
El no haver succeit res després de
la visita ens confirma més i més
en la nostra versió que din que el
senyor Companys, fent-se cárrec de
la situació, doná les garanties ne

cessáries.
Perb quina és la nostra versió?

Ah, senzillament que, si els vai
xells de guerra japonesos han vin
gut a casa nostra, no ha estat per
res més que per protegir el súbdit
del Manxtikuo, Manuel Brunet, a

la seva tornada del Prbxim Orient,
aproxitnació de l'Extrem (Orient)
del qual depen. Només cal veure

com el desembarcament deis japo
nesos seguí de pocs dies el desem
barcament del manxukná.

Nosaltres, no podent fer altra
cosa que protestar d'aquests pro
cediments, ho fem atnb iota ener

gia.
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El rei del Jazz

Un títol d'El Diluvio, 'en la in
formació de la guerra d'Arábia:

«Un libro verde del rey de
Hedjaz.»

El rei d'Hedjaz? Aquest nom

ens sona... No será el d'una paf,
cula que feien darrerament al Tí
voli?

Sensacional!!

Una nota de societat d'El Correo
Catalán:

«En Madrid, la marquesa de Luce
de Teria, nacida Laura Brunet Se
rrano, ha dado a luz felizmente une

preciosa nina, que hace el noveno

de sus hijos.»
Mai hauríem cregut una cosa

semblant d'en Sanxo Ferrerons!

Curiositats

Sota 4,1qt:en rnfreix flarsraf.
pinió publica una curiositat que ti
tula així:

«Una casa de prestams per una

casa de prestacs per.»
Realtnent, és curiós...

Accmiadment abuncks

Del Ciero del dilluns:
«Del aeródromo de Cuatro Vien

tos partió en avión, con rumbo
lfni, el coronel Capaz.

Fué muy despedido.»
Ja. pot estar content.

La joventut que puja
De Flama, la publicació deis jo

ves fejocistes, en el seu número
del dia i i del corrent :

«1 al propi estímul i el goig de
treballar animes deis companys de
treball, és el que ha de fer possi,
ble la dignificació, l'enlairament

OJO
El lloc de treball és un clos tan

cat on no i la salvació de la je'
ventut de Catalunya.
hi influeix ningtí més que l'espe,
rit i les murieres deis mateixos
dividus que el formen, L'única ma

nera---tecord-em l'exemple de 111,
gica i les paraules alligonadores que
el fundador de la J. O. E., el Ca'
nonge Cardijn.»

Aquests ,joves cristians, els tro,

bein entre terbols i confosos.

La bona Premsa

De La Vanguardia de la seunana
passada :

«Ayuda de camarera

experto, se ofrece viajar, sabe ton'
cé.s.. Edad 23.

Escribid 6297. Vergara, 3.»
Serien inolts els que s'oferirien

per aquest ofici.

Noi..., l'has bel) posat a París!

REDACCIÓ 1 ADMINISTRACI6 t
MendiZlbalt


