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ens fa irnpressió, aquesta renáncia
a I'lxit

—Li agrada? Dones vegi el 25
de setembre, "L'homenatge al se

nyor Badia":
Diumenge va celebrar.se a Bar

celona un acte que en la histaria
política i social de la ciutat no té
parió; l'homenatge al policía senyor

Miguel Badia. No cree que en el
que va de segle, Barcelona hagi
presenciat un acte com el de diu
menge. 1 consti que no varen orga

nitzar aqv,est homenatge les !orces
vives, que no varen adherir-s'hi, el
Foment del Treball Nacional, ni la
Cambra del Coinere i de la Indús
tría, ni l'Associació de Banquers,
ni cap altre organisme patronal.
Encara que pugui semblar que els
organitzadors de l'homenaige foren
les Joventuts d'Estat Catalá, que
eamand4 el senyor Boxlia, alzó no

és cert; rhomenatge fou realment
pensat i sentit per una gran massa

popular.
Va seguint acaba:
Evidentment, perqué tot aixa ha

gi estat possible, perqué s'hagi po
gut fer un homenatge popular a un

policia, ha d'haver passat alguna
cosa rnolt profunda. Sigui com si
gui, haurern, almenys,de reconlixer
que d'actes com aquest no se'n
veuen a tot arraz, i que es tracto

d'un acto d'un conservadorisme re

confortant.
—Qué n'hi sembla de tot aixé?

En vol més?
—Si no és fals, no. Apa, diga'ns

alguna Cosa falsa.
—Veurá, veura.. deixi'm pensar.
Es posa en lxtasi i tot seguit:
!Ah, sí! Miri. Veig en Brunet

anant a sopar al Suís. En Dencás
•

ja hi .és. A cada replit de l'escala
dos guirdies de seguretat, tots amb
les senyes d'en Brunet i la consigna
de no deixar passar ningú més que

Elo veig... El reconeixen i el
saluden. En Brunet arriba. Amb
en Dencets hi ha el seu secretan.

Peré veig que en Dencás din al
seu secretani que se'n vagi. El se

cretari se'n va i els dos personat
ges comencen de parlar.

En Dencás parla de la seva ad
miració per Hitler i Mussolini i les
ganes d'imitar-los.

Sento veus... Sento veus com en

Brunet li din que té raó; que en

un poble com Catalunya podria fer
l'experiéncia. Només Ii sap greu

que tingui tants tractes amb en

Badia. Ara sento les veus d'en Den
cás. Li diu que d'en Badia sí- que
no se'n pot pas desfer, Ii donin el
que li donin, perqué és el seu brae
dret, i Ji té una veneració extra

'

-

Ara no sento veus. Ah, sH•Sento
el que pensa en Brunet. Escolten
el que pensa: Pel que es proposa
en Dencás, en Badia no pot pas
anar malament, encara que fos víc
tima d'una ensarronada. A l'hora
d'afusellar gent, potser també hi
catira.

—I res més?
—Veurit; si hi vol posa; alguna

fantasia...
—Vinga!
—Vea? 1 si posés, per exemple,

que aquell diari que havia de fer
sortir en Dencás havia d'ésser pa
gat per en Bertran i Musitu?

—El de la Lliga?
—Noo!... El seu fill, el de Pe

nya Blanca!
—Noia! Potser en farem massa!
—1 si afegíssim que en Dencets

deja que el diner era diner i no

o'havls de mirar
, d'on veniti?

—Vaja, Noia, aixé no ho poso.
--(Dones fem una fantasia més

innocent. Que en Dencás havia de
manat a en Bertran i Musitu si

podia proporcionar un avió per
aquella nit, i que el noi Bertran Ii
havia dit que sí i després no va po
der ésser?

—Aixé ja és Més per passar
tona.

—11 després pot posar encara que
els qui portaven l'organització del
nonat diari d'Estat Catalá, que
eren sd'Estat Catalá, varen ésser
nomenats pel coronel Jiménez Are
nas redactors del Full Oficial. Aixet
també fa bonic, i com que no és
veritat...

—I3é, t'adverteixo que ho publi
carem perqué dius que és mentida.
Ja veus que EL BE NECHE no vol
agafar mala fama.

—Ja hi pot pujar de peus.
—Que és mentida o que és veri

tat?
—Sí, senyor.

El BE NEGRE

EXCES DE ZEL

El senyor Manuel Brunet i Vi
nyals, que cada día bat el seu pro
pi récord de lliguisme entusiasta,
ja troba en el número de La Veu
de diumenge, que fins el senyor
Codolit és genial.

(El senyor Codolit és el senyor
Codolá i Gualdo.)

Aquest desbordament del senyor
Brunet ha prodta un cert nervio
sisme en les esferes directives de
la Lliga. Hom ja donava per des
comptat que el periodista vigatá,
en entrar a treballar a les ordres
del senyor Duran i Ventosa, havia
de trobar genials, ultra l'esmental
Duran, els senyors Cambó, Ventosa

Abedul; notabilíssims, els senyors
Vidal i Guardiola, Battsili, Vallés i
Pujals, Rahola i Badia; activíssim,
el senyor Estelric; joves esperan
ces, els senyors Saltor, Roda Ven
tura, Codolá...

Perl el senyor Brunet, saltant-se
les categories i cremant les etapes,
ha consagrat genial el senyor Co
dolá (i Gualdo).

—L'haurem de vigilar—digué en

Cambó, gratant-se la barba—.
L'haurem de vigilar, perqué sinó,
un dia d'aquests ens dirá illustre
amic al doctor Huguet...

* * *

Més Hisfória d'Espanya...
des pérdidas en una guerra con los
romanos. La invasión de Espana
fué con objeto de reparar tanto

dano. Amírcal, que empezó la con

quista, de Espana, había traído con

sigo a un hijo suyo, de nueve arios,
llamado Aníbal. En Cádiz, ante el
altar de Hércules, le hizo jurar su

padre odio eterno a los romanos,
juramento muy conforme con sus

inclinaciones, y que cumplió fiel
mente. De Aníbal se dijo que era

mayor que toda Cartago, porque
sólo él luchaba por ideas nobles,
en cumplimiento de la palabra em

penada y para engrandecimiento de
su patria; todos los demás busca
ban únicamente riquezas. Por ese

motivo ha quedado el nombre de
^-11.41 rodeado de luz aureola* de

*

TEILEI-ATIA

El gerent d'una coneguda enti
tat que havia subvencionat la cursa

de la Penya Rhin, li va demanar,
en compensació, 500 entrades per
qué hi poguessin anar (.Is seus em

pleats. Les entrades, naturahnent,
foren enviades, com és de suposar,
mareades. Peré el bo del cas és
que el dio de la cursa les venien
dš revenedors! Es veu que tota
els empleats de la casa varen te
nir el mateix pensament: feia mu

sa calor per anar-hi, i d'una en

trada sempre en donen alguna co

sa.

NO TENEN SENTIT DE
L'II UMOR

El Día Gralico publicava la se

güent noticia:
Tarragona, 25. — Anoche, a las

doce, después del disparo de una

magnífica traca de fuegos artificia
les, se procedió a la parodia de la
quema de la falla de la Rambla
del 14 de Abril.

El público, al advertir que la
falla no era totalmente quemada,
lo que se hacía en evitación de que
pudieran ocurrir desgracias y que
marse alguno de los árboles cerca

nos, protestó ruidosamente, produ
ciendo una gran pita.

Si es tractava d'una pare:odia, pot
ser era (lemanar massa que es ere

més i fer massa en cremar-se el pit
blic per no cremar-se la parédia.

LPE
és el nom de les famoses PER
LES que tanta fama tenen pels

seus resultats definitius.
Venda, Farmácies

Per a vestir amb elegáncia 1 per pocs diners

Casa 1 asilda
FbAS1SE310 1)15: GIZACIA, 18

Gran Basar de Sastreria i Camiseria sistema Nord-Americá
Els nostres articles i els nostres preus sempre han respost a lamateixa idealitat: facilitar LA MÁXIMA ELEGANCIA AL MESBON PREU, en vestits, camises, pijames, barrets, corbates i gé
neres de pum.

Vestits a 15, 25, 40, 50 I 60 pessetes.
Pantalones a 4'95, 7, 8, 10 i 15 pessetes.Comises zéfIr a 4'95 7•95 pessetes.
Comises de seda a 12 i 15 pessetes.
Pijames a 5'95, 7'95, 12 i 15 pessetes.

Si l'elegemcia ha estat en altres temps un privileqi, la CASABASTIDA ha creat una fórmula que la fa accesible a tothom.SECO() DE VESTITS a mida, desde 50 pessetes, diferentes for
mes, teles de gran fantasia estil anglés.

Tenim una secció ultra rápida en la qual podem confeccio
nar tota mena d'encárrecs en quatre hores, com també unasecció de gran luxe, .on es confecciona tota mena de vestitsamb bons folres i acurada confecció, amb un 50 per 100

menys que els nostres competidors
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Després deis bits aconseguits a

MONACO - TRIPOLI - AVUS 1 EIFEL,
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A KONTJUIC A SENTIR LES

CURSES D'AUTOMORILS

Després de fer-nos estar amb l'ai
al cor uns quantO dies; que si es

fa, que si no es fa, va celebrar-se la
III Copa Barcelona al Circuit de
Montjuic amb aquella enorme con

curréncia de públic que varen po
der constatar tots aquella qui varen

assistir-hi, que són precisament els

qui varen fer que la coneurrIncia
fos enorme.

* * *

Nosaltres també so3m deis qui
várem formar. En arribar al recia

te, amb l'americana al brae, ens

disposávem a seguir la cursa. Pre
guntárem a un felig mortal que pa
dia contemplar ben b6 un pam de
carretera. Era un amic nostre fus
bolista:

1414
1414
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•
•
•

•

>44
>4

>4

1

---sCom catan, ara?
—Un a zero a favor del Sevilla.

* * *

Quedetrem aclaparats, perl dispo
sats a tot, anárem seguint la dirsa
d'oído.

En preguntar per madame Elenis,
ens contestaren:

—S'ha retrassat molt. Les dones,
ja se sap; mai no són puntuals.

«~~»~~~~~

—L'any que ve crec que en dira n la Volta de campana a Espanya.

--v-Nvrt'N

—Noi, a Nuvolari, el cotxe no li
respon.

—Potser comunica.
* * *

madame Elenis ha aban
donat.

—Sí. S'ha enfadat perqu en

Garcia li anava al darrcra tota l'es
tona.

* * *

De prompte notárem que s'havia
acabat la cursa: l'altaveu demanava
que la gent no envaís el circuit i
a l'acte ens trobetrem empesos
al bell mig de la pista. Lastima
que ja no passaven els cotxes. Tan
bé que els hauríem vist!

* * *

Pel que várem poder sentir, les
curses de Penya Rhin només tenen

un defecte: que Nuvolari encara no

n'ha guanyat cap.

Nuvolari és l'ídol dels aficio
nats a la velocitat.

Ara que la culpa és una mica se

va. Sempre tría la marca més as

randa. Els Alpha Romeo rutilen?
Dones els MIasserati. Que hi ha un

cotxe que corre més que l'Alpha?
Dones dl, Alpha Romeo.

* * *

LA BENEFACTORA CENSURA
—Com és que va tan ben pre

parat d'Histaria d'Espanya?
—Es 9ue Ilegeixp_ EL BE NE

* * *

I aquest any, en efecte, han sor

tit els cotxes que corren més que
l'Alpha Romeo. Aquests sí que van

com bellids, que no és el match
que anar de bélit.

* * *

Són uns cotxes que pel nom en

ganyen, tenen nom de dona: Mer
cedes. Ara que el cognom ja fa
comprendre que guanyaran: Benz!

* * *

L'única nota trágica de la cursa

fou el darrer esgarip dels altaveus:
Sevilla, tres. Europa, zero!

CASAS VIEJAS

Copiern de La Tradició Catalana,
d'Olot:

El Juras o Tribunal popular de
Cadiz, en el procés contra el Capita
Rojas, pels afusellaments de Ca,sas
Viejas, va emetre el següent vere

dicte:
"8.0 ?Al ser designado Rojas

para intervenir al frente de su com

panía en la sofocación del movi
miento revolucionario de esta pro
vincia, recibió reglamentariamente
órdenes verbales de que ni heridos
ni prisioneros y que debían entre
garse muertos a todos aquellas que
se encontraban haciendo fuego con

tra la fuerza pública o- portando
armas o explosivos o con muestra

evidente de haberlo realizado? Sí."
El que va donar aquestes ard-es

inhumanes va ésser Manuel Azaíía
Diez.

Tant com inhumanes, aquestes
ordres que no va donar el senyor
Manuel Azana Diez les trobem in
inteligibles. Si no fos per la dis
táncia, creuríem que el veritable
responsable del drama de Casas
Viejas era algun redactor de La
Tradició Catalana...

L'ATRACC.10 DE FORASTERS

Berga és una població deliciosa,
que s'ha fet conlixer per la seva
Patum. A més de la Patum, els
bergadans tenen un altre motiu
d'orgull: el santuari de Queralt; i
un altre, encara, que ella ignoren
i que si mai l'exploten, pot ésser
d'una gran eficacia per a l'atracció
de forasters: l'autor del programa
que anuncia .les festes del Corpus
d'enguany.

estala
Perqué el programa del cas é

viarem de comentar reProdtünt
aete.

queLLA NOVA PATUM
del programa glossa lea

excellIncies de la seva ciutat d'a.

ó

questa manera: parla del
,

dim
sions, que dna a Berga u ton,

se'n felicita i s'estén en algunes
consideracions més, i acaba afi,
mant que el lloc de la nostra cituat
on la urbanització ha causat

ritable estrall és- en aquest carro,.
e

Delspasseig del Pare

m

diu, entre altres coses:

El parc—en sembla que
acoblat Lotes les gracies vegetais

eh,

de Berga--, és un !ve de velluts,
ombres, verdor i arbres—voleu dir
que és un joc d'aixé, precisament?
—En resum: Parc de !Jerga, li„
adient per a llegir-hi, en manegHtes
de camisa i estirat sobre un banc

e

de fustes verdes, un llibre de poe.
mes

del santuari de
Que..Q

ralt, l'home s'emociona i s'eleva
(900 m. sobre el nivell del mar);
Parla de Déu, de l'Home, de l'in
finit, de la mesquinesa i petitesa
de les coses humanes. Després, pe
ré, reacciona. Qué tantes histéries!
Després d'hervor fet un cabussó, per
uns instants, en el món de la meta.
física, cal baixar una estona al
rnón de la realitat. El complement
del santuari és l'hotel. En aquest
Id trobaras de tot. Et sera servida
una daurada cuixa de pollastre...

en la .carretera de Queralt, en

la quietud, densa, perceptible, els
sentits (la ma la toca i la boca la
mastega). (Alga!)•

POESÍA PURA

Pera si tot aixé é9 bo, la part
del programa destinada a la poe
sia pura i a la poesia aplicada és
formidable. Així, el senyor Josep
Ferrer hi signa una Bergadana dig
na, almenys, de tot un mestre en

Gai Saber, com el mateix Joan
Llongueras o d'un poetarro tan ex

quisit com Salvador Perarnau.
I sinó, ací van unes estrofes de

mostra:

Són esplais per tot l'estiu
les fonts de nostra encontrada.
Quina és la més preuada? •

Es la font de Mossén Guitt.
Diafan, fresquívol, ciar,

és son colaina rabeig,
"Npet5 .tant suam_ re122,0,zeig,„

qué joiós, quin ben.estar!

MES POESIA

Pero aquest poema, tot i ésser
una Englantina com una casa per
als Jocs Florals de l'any que ve,

no és res, encara, al costat del
poema de la Llonganissa Bergada
na, d'autor anénim, que figura en el
mateix programa.

El transcriurem complet, perqué
no sabríem eliminar-ne cap vers:

LLONGANISA BERGADANA

Feto com la de pagés,
més bona que en eixa pasa
no erd trobaran enlloc més.
1V'és molt llarga i molt gustosa,
en té un gust especial;
sembla que sigui assecada
a l'Ermita de Queralt. •

En les taules ben cornplertes,
desempenya un gran paper;
en les i fontades
ocupa el lloc preferent.
L'especialitat de la Casa
és la regina farcida,
que quan se serveix a taula
sdni diu el barret del bisbe.
Quan vulguin menjar tocino,
aquí és bo, fresc i molt tendre;
eixa Casa no té el costum

de gatot per liebre velare.
si després del que hem.trans

crit, els bergadans no accepten la

suggerincia d'exhibir l'autor del
programa i fer pagar entrada, es

que no tenen la més insignificant
noció del que és el sentit comer

cial.

POBRE ZAM1ENHOF!
Qué diríeu si tot llegint un

diari
catala trobéssiu un telegrama que
poc Inés o menys fes així?:
Agrieulturu.--Brelau: Am abu.ed
eslorocs. qu een membes almnYs
assenpalat prijecte PonIncit reten,
sar oblipalóriament, vaixell u,erra
°lució qiietió, d'entén, perdct Info.
macions pelocarilló.

Diríeu que ja compreneu pero?:
encara hi ha tanta gent que com.

Pro El Ciero i La Vanguardia, os?
Dones, tetes aqueSteS paraules

txecoslovaques oón trotes de diver
sos textos d'un rnateix exemplar de
L'instant: el de dilluns de la set

mana passada.
1 aixé sense matar-s'hi Pire.

Perque: amb una mica de psciUcia
es podria confeccionar tot un Es.
peranto millorat, nou de cap a pelle.

IMPRESSORS!!
MENSUAL GEGANT

de la

Imprentta IVIirei
Guifré 12 (Wifreclo)
Tel.

EL VEUREU UN ANY SEGUIT, SEMPRE

AL VOSTRE CALENDARI POSEU

NO SERÁ ARRANCAT PER A POSAR-WHI D'ALTRE
DEMANEU-LO A LA

122911 - Barcelona


