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ETGE
«ELOGI DEL VI 1 DELS BER
NATS METGES DEL CASAL))

Aquests galenos de la Via Laie
tana no paren. Canten, bailen, fan
comeclia (als metges sempre els ha
agradat de fer. combdia) i no dei
xen passar cap oportunitat per tal
de distreure l'atenció del públic i
llevar-li les idees negres que Hurs
intervencions professionals provo
quen.

Es una manera com una altra de
despistar.

—Miri : veu aqueli senyor del
bigoti que toca el violí i diumenge
passat treia cinc colomins d'un co

palta?
—Ja ho crec que el veig! Si és

el doctor Titelleta
—Doncs l'altre día em va matar

una tia.
—Bé, no en faci cabal. Hem d'és

ser imparcials i trobar-ho natural.
Al cap i a la fi, és el seu ofici.
I després, és tan finet i toca el violí
amb tant de sentiment, que miri...
una cosa va per l'altra.

I així van campant aquests met

ges del Casal, que amb la seva tIc
nica de distreure el client abans

s'han acreditat de ma
talascallandu de gran classe.

Perb els metges encara ens re

serven una darrera sorpresa per a

aquesta temporada.
Ens referim ccncretament a la

iesta de l'«Elogi del Vi» que ens

taran una colla de professionals
d'amateurs de la medicina.

Fins ara trobaven tots els detec
tes al vi i en dejen tota mena de
penjaments. Ara es veu que Ii tro

ben totes les grácies. Va com va

aixb.
Tothom sap que els metges es

tan molt lluny de la persistIncia
en Ilurs opinions.

Costa molt poc de recordar que
aquests benemlrits i divertits se

nyors tan aviat envien tota la seva

clientela a la mar, com a munta

nya, i generalment ho fan un any
sí i un any no, per tal de facilitar
el desenvolupament del turisme.

Doncs bé; en aquests moments

histbrics el Dr. Very Well n'está
preparant una de les seves.

Secundat pels doctors Mestres i
Miguel, que també són trempats
de mena, i comptant amb En Je
roni Moragues, que d'ara endavant
receptará xareHo a totes les criatu
res que es li posin al davant, ta
ran entre tots plegats el ja anun

ciat «Elogi del Vi», i, el que és
més greu, se'l beuxan després d'ha
ver-lo elniat. A hores d'ara, doncs,
hom no pot dir amb precisió si
se'l beuran per a elogiar-lo, o l'elo
giaran per a beure-sel.

Marc Redondo cantará diverses
cançons báquiques, entre elles el
brindis de Hamlet i Don Gil de Al
calá, acompanyat al piano pel doc
tor T. Torner.

En Josep Maria de Sagarra i de
Castellarnau té la mala intenció de
glossar el tema «Elogi del Vi» amb
gran coneixement de causa.

Els concurrents sels obsequiará
amb xampany, sidra i xereç (aixb
als concurrents metges).

Als altres, als de bona fe, els
será servida tnagnIsia efervescent
de marca, i a les senyores que ho
sollicitin hom els preparará un cock
tail de «Pilules Orientales», d'una
manera especial a aquelles que ha
gin mostrat poc pit a escoltar la
disbauxa conferencia! del Casal del
Metge.

Esperem que la testa sea un

lxit.
Ja en són de tranquils, ja 1 !

NOTICIAR! DEL MON DE LES
LLETRES

Lluís Capdevila i Monocle es pro
posa passar l'estiu a les seves pos.
sessions deis voltants del Ninot.

e e *

Salvador Perarnau donará una

garden party a l'eixida de la seva

torreta del Guinardó.
•oa

Pons i Guitart s'ha comprat una

SANT LERROUX DE MONTEMAYOR

barcarola i barqueja per la platja
de Can Tunis.

El dia que es cotnpri uns mit
jons Molfort's, en començarem a

fer cas.

* e e

Trenta-quatre Rubions se'n van

a matar Ileons.

O**

•

Sebastiá Gasch sorda dilluns
les ix'34 de la nit en direcció a

«cala» Sevillana, un deis més bells
indrets de la costa de la Catalunya
nostrada.

*

Sebastiá Sánchez-Juan es passe
ja pel tenis d'Horta amb un colom
blanc a cada má.

• * e

El reprolífic Tomás Garcés está
indignadíssim amb l'estaril Janés.

Sembla que En Garcés ja té cinc
criatures, i En Janés, amb el poe
ma guanyador dels Jocs Florals
d'enguany, encara n'hi ha fet de
petits.

* e e

En Cortls i Vidal ha trames una

espardenya brodada al reake amb
motius mallorquins al pintor Joan
Miró.

Aixb no vol dir que es posi als
peus del discutit Miró.

Sembla que 'ligada a una de les
vetes de l'espardenya-ofrena hi ha
una tarja amb els mots següents:
«No sempre fico els peus a la ga
lleda. Aquest cop els he ficat a

l'espardenya.»
I no és que En Cortas i Vidal

no sigui un home intelligent i sen

sible. Perb és un «dos en uno».

I el que passa és que En Cortls
és un pompier i En Vidal és un

su realista .

1 per ara en Vidal está una mica
fotut.

El Dr. Martí Font — seguint les
petjades del gran Pere Coromines

percaça papallones pels nostres

més acreditats

* * e

Aviat publicarem la crítica del
!libre L'etern femeni, de Llucieta
Canyá. Amb tots els honors.

e e *

Joan Prats ha sostingut una afer
rissada lluita amb el propietari
d'una acreditada ferreteria del car

rer de Fiveller que és un sense

ca pell.
De la lluita en va sortir guanya

dor, amb fres «sets» (als pantalons
del contrincant) En Prats, i va

aconseguir el seu objectiu.
No li va vendre el capell, pero

va posar-li una cassola per barret.
Ja está bé !

La petitona Maleres passará l'es,
tiu a Rubí.

* •

I En Gasch...
Prou per avui.

'n.€3<;

. L'HONIENATGE A PAU CASALS
—Nos, aquest Valls cada dia s més Tabertur I
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Ja s'ha inaugurat la Fira del Di
buix. Ja els pintors i escultors nos

trats, amadíssims fills de la pátria,
han plantat Itur botiga collectiva
al Passeig de Grácia, disposats a

vendre conil un sol home, i dispo
sats, també, a llevar-se la pell d'un
a l'altre a cada moment.

Els ninotaires del Be, com sa

ben els nostres lectors, han acudit
també a la Fira, oferint Ilur precio
sa i inestimable producció.

Perb per preciosa i inestimable
que sigui l'ofereixen prou barateta
perqua tots aquells que vulguin
adquirir i collocar en el lloc més
vistent de la seva llar qualsevol deis
ninots publicats al BE que han d'és
ser famosos pels segles dels segles.
Amén.

• e e

Guasp, Soka i Tísner. Al stand
de la senyoreta Syra els trobareu
que us esperen amb les carpetes
obertes.

* • 1

A la venda de la collecció Utri
llo, que celebren aquests dies els
Establiments Maragall, hi seran

oferts a preus excepcionals mitja
dotzena d'Utrillos juniors coloca
bles en tots aquells peribdics que
vulguin contribuir a l'analfabetis
me del país.

e * *

En Magí A. Cassanyes está a

punt de donar una conferancia
descobrint que el Moreno Carbone
ro és un artista suprasensible i dels
més addictes a l'horizontalitat con

reada per Miró, Urgell i les ser

yentes de l'amor venal.

O**

El senyor Martí Font está enutjat
i enamorat de la pintura del senyor
Baixeres. Un dia d'aquests ho ex

plicará en un anide a La Publici
tat, que, com de costum, servirá
per castigar una mica al senyor Joan
Sacs.

e * *

L'homenot d'en Canyes, que está
de conserge a l'exposició de Prima
vera, ha estat abillat darrerament
amb un elegant uniforme que ti ha
fet el sastre Arderiu.

Sembla que aixb és el que l'ha
convençut que s'estés quiet i no

protestés sorollosament de les in
gerancies sastrerils en les arts plás
tiques.

* * *

En Pruna, tot estalviant color i
fugint de mals de cap, ha pintat
una slrie de teles que, si el gruix
de pasta no hi és gaire abundós i
l'escaras no s'hi veu per enlloc,
fan d'allo més bonic, sobretot, es

tan bé d'allb que se'n diu sensibi,
litat que engresca tant els crítics
benvolents que gastem per aquest
país.

Fem constar, perb, que nosaltres,
amb perdó del senyor Clivillé, tam

bé hi creiem.
Ens descuidávem de dir que

aquestes obres d'en Pruna són ex

posades a can Parés.

SALA PARÉS
AVU1 FINS AL 30 DE JUNY;

EXPOSICIÓ DE P1NTURES DE

P. PRUNA
I PINTURES, DIBUIXOS

1 CERÁMIQUES DE

M. UTRILLO

Un cas d'aurora

boreal
El senyor Samper, que va acce

dir tan de pressa a la demanda de
la Lliga de presentar el famós re

curs al Tribunal de Garanties, es

troba ara com tothom sap, que no

sap quI fer. Per qua, doncs, acce

dia a fer el que li va demanar el
senyor Cambó? Perqul no té un no

pel senyor Cambó. El mal és, pero,
que ara el senyor C,ambó no li vol
cap sí.

Perb, per qua no té un no pel
senyor Cambó? Molt fácil de com

prendre. El senyor Samper és, a

Valancia, advocat de totes les
grans companyies, aigua, gas, clec
tricitat, etc., i, d'aquestes grans
companyies un deis elements finan
cers més importants és el senyor
Ignasi Villalonga que ara es de la
Dreta Valenciana, ,perb que en di
verses ocasions havia estat una

mena de secretani del senyor Cam
196 en terres valencianes. D'aques
ta manera, el senyor Cambó po
dria fer del senyor Samper el que
volgués a través del senyor Vi
llalonga; perb la tragbdia del se

nyor Samper és que el senyor Gam
bó no en vol fer res. Sembla que
quan el cap del Govern s'assabentá
del que passava a Catalunya, des
prés d'haver servit tan d'amic a

la Lliga, va telefonar al senyor
Cambó :

ha una aurora boreal. Qu1
faig?

—No en vull saber res! No en

vull saber res 1—li contesta el líder
de la Lliga.

I és que el va servir tan bé que
el que volia el senyor Gambó era

que el Tribunal de Garanties decla
rés válida la Dei de Contractes de
Conreu per poder treure's del da
vant els propietaris sense perdre el
seu vot, i el Tribunal ho ha embo
licat de tal manera que la Lliga hi
perdrá vots i esquelles.

E FEL B NEGR1

(La Ceda ha proposat que el Go
vern prengui l'orclre públic a la

Generalitat, etc. Deis diaris.)
La Lliga. — Ai, que m'agraden

em fas...

L'heroic %lbs- Raurell
En vista de les actuals circums

táncies, el conegut autor dramátic
i secretari de la Presidancia senyor
Millas Raurell, ha abandonat pa
tribticament la Generalitat i ha
marxat coratjosament a Edimburg,
per assistir a un congrés del Pen

Aquesta nova ens reconforta dels
rumors álarmistes que han corre

gut aquests clics. Coneixent com

coneixem l'esperit de sacrifici de
l'insigne funcionani de la Gene
ralitat, es pot donar per descomptat
que si aquesta hagués corregut al
gun perill, el senyor IVIillás Rau,
rell hauria estat el darrer en ab
sentar-se.

- ---Com esta?
-Trenta anys de cultivar-la i sortit carbassa I

dela

Entre la gent de la Lliga ha es

tat comentada amb molta satisfac
ció la digna actitud del senyor Fer
ran Valls i Taberner en retirar-se
ostensibletnent de la solemne ses

sic') d'homenatge al Mestre Pau Ca

sals que es celebrá dissabte al Saló

de Cent.

Realment, ja feia dies que la

Lliga no es retirava d'enlloc on es

celebrés algun acte catalanista, i
els socis tenien motius per comen

çar a tétner un canvi de conducta
en la límpida trajectória del partit
en aquests darrers temps.

Sortosament, el gest del senyor

Valls i Taberner torna les coses al
seu Roe i fa renéixer l'esperança.
La Lliga, que ocupará una piala
d'honor en la solemne sessió pa

tribtic.a que prepara el Parlament

espanyol, no ,podia deixar passar

sense la seva pública protesta un

acte que. amb l'excusa d'honorar
el gloriós Mestre Pau Casals, se

gurament amagava en el fons una

intenció francament catalanista, tan

poc oportuna en aquests moments.

Ej
CAMISES I ANIELS
CORBATES

No són com les demés, assortit
máxim. Preus per a tothom.
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Les baixes ereixen i es

multipliquen a la

Lliga
Quan hom creia que el gest de

l'advocat senyor Joaquim Armisln
de donar-se de baixa de la Lliga
era una cosa fortuita i esporádica,
ens hern vist sorpresas per una

maniobra política de gran enverga
dura. Encara no havien passat vint
i-quatre hores de la baixa del se

nyor Armisln, a la nostra bústia
hi trobávem sis quilos de corres

pondancia, entre les cartes de la
qual que hem tingut temps de lle
gir fins ara n'hi trobem deis se

nyors Gambó, Tries de Bes, Vidal
i Guardiola, Carreres i Artau, Es
telrich, Roda i Ventura, Octavi Sal
tor, Ramon Aliberch, Bausili, Du.
ran i Ventosa i una pila de per
sones més o menys desconegudes,
donant-se totes de haixa de Lliga
Catalana per la seva política anti
catalanista.

Veient que no hi havia el senyor
Abada!, anat a veure i ens

ha dit :

—Si cerquen bé, també hi troba
ran la meya baixa. Es intolerable
la política anticatalana que segueix
Lliga Catalana en aquests darrers
temps, i és per aixe) que anem a

formar un nou partit que renovi
les essIncies catalanistes.

—Com se'n dirá?
—Naturalment, Lliga Catalana.
- -En formaran part tots els ele

ments del vell partit?
—No; tots, excepte els senyors

Ventosa i Calvell i Sagarra, que
continuaran a Lliga Catalana,

aquestes pr OpOS1 CIOYIS

l'anacla del se

nyor Abacial al

Parla ment

Quan el senyor Abadal decidí,
dimarts de la setmana passada, acu

dir a la sessió del Parlament ca

talá per dir-ne quatre de fresques,
va cometre la imprudancia de par
lar-ne abans al local de la Lliga a

alguns diputats mentre prenien cafe
en havent dinat.

—Com1 vol tornar al Parlament?
—sala amatent en Tries de Bes—.
Doncs jo també; ja n'estic cansat
de tanta abstenció.

--Qua diu? Que vol anar a la
sessió del Parlament?—saltá en Vi
dal i Guardiola—. Parlem-ne d'aixb.

—Al Parlament?—aigué en Car
reres i Artau—.

—Al Parlament? Al Parlament?
Al Parlament?

1 tots els diputats abandonaren
el cata a mig prendre i anaren

cercar el barret.
—Al Parlament no hi vaig més

que joi—crica amb veu enargica
ment feble el senyor Abadal.

—Be, ja en parlareml—fou la
resposta deis altres nou.

—Sóc el President, i com que sóc
el President, m'he d'imposar i
m'imposol

—Ja ho veurem. Si vostl hi tor

na, nosaltres també hi tornem.

—Es que jo no hi torno, només
hi vaig.

—Bé, bé, romansos. Quan hi
será s'hi quedará i nosaltres pen
jats. Res; o tots o cap; de tIcnica
no me n'ha d'ensenyar ningú
replicá decidit en Vidal i Guar
diola.

—Lis dic que no; és un entrar
i sortir ; us ha prometo.

—Res, res...--cridá en Valls i
Taberner—. També prometia en

Puig i Cadafalch.
—Dones prou; s'ha acabat—cri

dá en un murmuri el senyor Aba
dal. ArdIvol!

Es presentá el cap deis escamots
de la Lliga :

—Tanqueu-me aquests diputats!
L'Ardévol es va treure l'ameri

cana, la camisa i els pantalons,
en callotets i samarreta, es Ilança
a fer grecorromana amb els nou

diputats rebels, i, presa d'ací, pre
sa d'allá, en un rnoment els va te
nir estenallats d'espatlles a terra.

Aleshores el senyor Abadal aga
a el barret, pujá al cotxe pre
cedit del deis policies, es dirigí a
fer la visita al Parlament i tot se

gua a redactar la nota que La Veu
publicava l'endemá explicant la re

sistIncia que havia hagut de véncer
a la Lliga.

Com, perb, que, en mig de la
desobedilncia, el més obedient va
ésser el senyor Valls i Taberner,
per premiar-lo el senyor Abadal
el va deixar retirar-se de l'home
natge al mestre Pan Casals. En
aquest món tot té el seu prerni i
el seu cástig.

Es diu ara per la 'liga que, si

fan bondat, el senyor Abadal els
deixará anar i retirar-se de tota
mena d'actes públics. Apa, dones,
a portar-se bé toquen.

Persecució de la boina
De La Veis del Vespre de dijouspassat :

El senyor Merry del Val tna,1.festa que en efecte, quan condueixel cotxe acostuma de posar.se j.na. Amb motiu d'aquestes tunifestacions el senyor Merry del Val haingressat a la Presó Moda
Trobem que no n'hi havia per

tant.

Turismo
El Sindicat d'Iniciativa de la.tracció de Forasters de Girona,hapublicat un opuscle de propagandade la inmortal ciutat, el qual co,

mença així:

Vianant que passes a free da,
queixes musques, rhegues,
reníssimes parets de casa nostra,enfonsa el teu ull avid i curi65 unamica més endins d'aquesta escorçadura.

Aquesta mena d'invitació, oi Inés
feta amb to comminatori, no ens
sembla apta per animar a cap tu.
rista que tingui un cert apreci pe'
seu ull.

Més avall, diu, sempre parlant
de Girona :

Meravellós pinyó, saborosissima
ametlla és, que sota una closca
tna—ara daurada, ara vellutada de
molsa—conté la carn més delicada i
fina, i rius de Ilet inagotables i i,.
sondables dolceses, que són un re

g61 per als ulls el paladar de VI.
nima.

Aquesta carn delicada i fina i
aquests rius de llet «inagotables»
que són un regal pel paladar de
Pánima i que s'amaguen sota una

closca patria, ens fan témer un se

gon escándol de les «Pedres de Gi
rona». Per molt poc menys hom
volgué mullar a la platja de Lla
franc un famós poeta.

Castissisme

En la tessenya que publica La
Noche, de la histbrica sessió del
Parlament de Catalunya del día 12,

trobem el següent :

«Materialmente no cabe en él
una persona más y los periodistas
se ven y se desean para poder to
mar sus notas.»

Eni-sembla que l'enlació del mo,

ment no convidava a tenir desit
jos insans, com pretén el redactor
de La Noche.

Don Diego

Un titular de Renovación :

«El ministro de la Guerra, don
Baltasar Hidalgo, visita oficialmen
te la isla de Mallorca.»

Si ni a l'brgan del Partit Radi
cal no saben com es diu el minis
tre de la Guerra, será hora de co,

mençar a dubtar de l'existIncia de
Pilla de Mallorca.

Les coses ciares

D'unes declaracions del senyot
Sbert a L'Opinió de dissabte:

«I a més a més, la confusió su.

pOsaria un error fonamental, puix
que /a radiocomunicació, com

paraula incitca, suposa almenys re,
xistIncia de dues persones que pa
guin parlar i contestar-se mútua,
ment; el contrari del que succeeix
en la radiocomunicació.»

Ens quedem sense saber quina
diferancia hi ha entre la radio-co
municació i la radio-comunicació.

El traspiis de serveis

L'Hoja Oficial del Lunes publica,
naturalment dilluns,

adme
a primera

página, la informació del XVII ani

bl
«El XVII aniversario del traspaso

de un patricio.»

Tant que criden pel traspás deis
serveis, i ja fa disset anys que ens

traspassaven els patricis.

.....~1~11•11111¦••

--Vo/s dir que no es tractar d'una altra maniobra del go'
vern?
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