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Carnavalesca per  .NYAP

Contra  el  costuni,  en  els  baus  de
.Carnestoltes,  la  parella  que  passa,  al,s
acords  esbogerrats d’u•n bali  de  moda,
és...  marit  i  muller.  Eh,  un  pobre  comp
table  que sota  un  abi!lament  elegant  vol
amagar  ilur  pobresa.  Un  coniptabie  que
no.  ha sapigut  encomanar  a  la  seva  dona
les  normes  de  cornptabilitat,  ni. ha  sapi
gut  tarnpoc  adaptar-les  a  la  llar,  nive
Ilant  rendes  i  desitjos  amb  balanç  zero,
que  ja  és  molt  pel  qui  viu  només  el
present.

L’esmentada  pareila  ha  deixat  al  pis
tot  el  seu  tresor:  un  fil!.

No  han  sopat,  gairebé,  per  estalviar,
per  poder  hogar  un  escaient  dominó  i
presentar-se  com  cal,  a  les  bailades.

L’infant  s’ha  dormit  amb  la  prome
sa  d’un  bel!  present.Les  portes  han  engohit  a  la  nostra

parei.la,  plena  de  fastuositat  i  quincalla;
una  disfressa  damunt  de  l’altra; de  la  pró
pia,  la  de  llur  miséria.

Eis  baus  es  succeeixen.  Cansament
i  obiit.

Beu.en amb por  (temorosos  potser.de
no  poder  pagar)  peró  un  amic  generós

es  fa  cárrec  de  tot...  i,  l’arnic  generós,
treu  a  bailar  la  dona.

Al  pis,  l’infant  no  dorm.  S’ha  des
vetilat  i  demada  a  la  mareta  si  u porta
ran  el  regal  promés...  i  la  mareta  no  res-
pon.  El  fil!  plora.

La  mare  ball.a  anib  !‘mic  ¡  riu.
L’infant  segueix  piorant;  ara  té  gana

(també  ha  estalviat  el  sopar,)  s’aixeca  del
llit  ¡  tremola  de  fret.

Mentrestant  els  entortolligaments  de
una  masurca  mig.fonen la dona  arnb l’amic.

Tornen  a  casa,  contents  perqué  han
gaudit  devalent;  contents  perqué  la  de
liciosa  nit no ha  estat  cara;  ressopó,  xam
pany,  l’aniic...;  el!  es  riu  de  l’amic  que
s’ha  fet  amb  les  despeses.  Peró  ignora
a  canvi  de  qué.  El  cos  d’ella  serva  un
regust  de  niel...!

Enravenat  damunt  una  cadira,  una
llagriineta  a  cada  parpella  i  un  bocí  de
pa  als  dits,  l’infant  dorm  i  somnia.

El  fret  .  l’hi  ha  entrat  niolt  en.dins;
será  una  desferra;  morirá  quan  les  pri
meres  i.lusionS,  a  l’esclat  del  primer  de—
sen  g a u y.

La  parella  d’avui,  un mes enrera, sha
via  esat  de  sopar,perqué  els  Reis  duessin
a  l’iníant,  un  cavall  i  una  escopeta.

Malelda  tradició!!
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pais  les  que  conéixen  i  per  conscgüent,  admi
ren  els  dinuixos  d’Opisso.  Són  molis  eis  lioga—
rets  on  les  inquietuds  són  per  desvetilar  i  en
canvi  admiren  també  a  l’eximi  dibuixant:  és
que  en  comptades  barberies  hi manca  l’Esquella
i  allí  és  on  s’abeure’n  politicament  i s’iliustren
d’una  manera  vaga,  esperant,  toc.  Dóna  bo  de
‘eure  repassar  ividament,  la  doble  página  d’O—
pisso.  per  h rnes  que  no  saben  llegir  tan  sois,
rica  t  i  celiebrant-  els  incidents,  larnentant—se
qLlan  hi  manca  l’opissada  i  condolent—se  quan
i’assumpte  no’Is  és  comprensible,  perqué  s’aj us—
taa  l’actualitat  i cus  no  estant  fets  a inenjardiari.

Eis  que-  beni  tingut  la  sort  de  compartir
unes  estones  arnb  rOpisso,  ens  bern  admirat  de
la  seva  franquesa,  del  seu  bon  cor,  de  liur  mo—
déstia  i  del  séu  agrYment  per  les  més  inignifi—
cnts  probes  d’afecte,  quan  les  hi  testinionia  la
classe  humil.

De  1ovenet  l’adm  ira;  el  conec  fa  poc  teni  ps;
ara  admirant—lo  més,  laprecio  més  encara  pci
qué  val.  Opisso  borne,  no  pat  tenir  eneniics.  É
la  bondat  personificada;  tracte  excellent  i sim—

patia.  Admirar  Opisso  és  poc;  s’ha  d’estirnar.
El  que  sois  el  coneix  a  través  del  llápiç  té

una  idea  molt  equivocada  de  la  seva  personali
tat;  no  és,  de bon  troç  reflexe  deis  seus  bullicio
sos  dibuixos,  -sinó  reposat  i seriós;  estima  i  a
nyora  desseguida  el  caliu  de  la  llar.

Unes-  mans  d’artista  agafades  a  un  cas
d’horne  que’s  -plany  i. sofreix  la  pesantor  de  re—
cords  punyents.

Barceloní  gelós  que  estima  l  ciutat  més
que  tothom.

De  primer  antuvi,  al  tractar—io,  creieu  en
una  falsificació;  honi  s’imagina  molt  rialier  i
eixelebrat  qui  ens  ha  fet riurer  tantes  vegades  i

-  no  obstant  la  primera  impressió  és  d’horne  trist.
La  seva  conversa  és  senzilla  i  agradable;

presta  una  atenció  ilimitada  a  tot  el  que  Ii dieu;
son  esguard  ofereix  remarcables  variauts:  adés
mansoi  i  Ilagrirnós.  ara  escrutador  i  revolu—
cionari.  -

Teure’s  aprecia-t  del  -pable i  viui  e  la -  vida
amb  l’esforç  del  seu  trebail,  asseguraria  que,  és
el  desig  i  la  més  gran  satisfacció  de  Ricard
Opiss.o.

<(El  Martinet»  s’enorguileix  d’haver  un  dia
m-ovilitzat  tot  Carnpdevnol  per  aplaudir—lo.

A.  F.

L’hozne que  no  té creences,  cren  en  creure
que  no  en  té.  Rusiñol  -

-  La  virtut  de les  dones  és  tal  vega da  qües
tió  de temperamerzt.  U.  de  a1c.  -  -

Edicto
D.  Miguel  Bonet  Jorba,  Alcalde  Constitu

cional  de este  pueblo.
Hago  saber:  Que  en  el Boletín  Oficial  de

la  provincia,  número  cincos  correspondiente  al
dia  diez de -los corrientes,  aparece-una  circular
del  Excmo.  Sr.  Gobernador  Civil,  que,  copiada
la  letra,  es  como  sigue:

«Como  a  pesar  de  lo prevenido  en  varias
circulares  publicadas  en  cste  BOLETIN  OFi
CIAL  y  de las  sanciones  -impuestas  a  los  con
traventores,  se  continua  desgraciadamente  blas
femando,  no  solo  en  esta  capital  sinó  también
en  los  pueblos  de la  provincia,dándose  con  ello
pruebas  de incultura  y de  desprecio  a  lo  dis
puesto  sobre  este  particular  tan  interesante,  se
hace  preciso  que  por  las  autoridades  locales  se
comuniquen  órdenes  precisas  a  todos  sus  de
pendientes,  para  que,  sin  consideración  ni  mi
ramientos  de ninguna  clase,  se  denuncien  ante
este  Gobierno  a  los  blasfemos,— a  fin  de impo
nerles  el  correctivo  que  en cada  caso  procedu.

La  Guardia  Civil,  los  Agentes  de  los  Cuer
pos  de  Vigilancia  y  Seguridad  y,  en  general,
todos  los  dependientes  dela  autoridad,  vienen
obligados  a  coadyuvar  a  esta  ob-ra  de  sanea
miento  moral.  -

Gerona,  7 de  Enero  de 1929 -  El  Goberna
dor  Civil,  Prudencio  Rodríguez  Chamorro.»

Lo  que  publico  para  general  conocimiento
de  este  pueblo,  esperando  de  su  cultura  no  da
rá  lugar  a  que  se  le  apliquen  las  sanciones
gubet  nativas  procedentes  al  caso

Campdevánol,  Enero  de  1929

-      -  EL  ALCALDE,  -

MIGUEL  BONET

L’amor  no té  edat;  está  naixent  sempre.  Pascal

Notician  -        -

—  Adreceu  lacorrespondéncie  d’El  Mar
tinet»  a  Arrabal  n.°  4.  -  -  -

—  Després  d’una  llarga  ternpoada  de viu
re  a  la  ciutat  torna  ésser  entre  nosaltres  el
símpáticjove  Pere  Casadesús.  -

—  Hem  pogut  saludar  en  uná  breu  estada
al  poble,  En  Manuel- iPere  Puig.
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És  un  fet  la  celiebració,  dintre  aquest
mes,  de  la  Festa  de Varbre.  S’ens ha  avençat  al
gun  detall  i pel  que  es  veu  será  un  acte  molt
lluYt. En  el  proper  nombre  publicarem  el  pro
grama  o  el  resultat,  segons  sí  sha  de  fer  o
shagí  fet,  de tan  simpática  i encoratj  adora  festa.

—  N’Eudald  Conili  ha  vist  nixer  son  pri
mer  fui, pel qual  motiu  Ii adrecem  la  ms  cor
dial  enhorabona.

—  Demá  s’uniran  matrimonialmentel  nostre
volgut  amic  En  Lluis  Roma  i la  simpática  se
nyoreta  Na  Maria  Pujol.  Els  hi  desitjem  tota
mena  de  prosperitats  en  el  non  estat.

{I proøgi iuhmro ittr gi ia 2) i1i thr
—  En  sa  casa  paíral  ha  mort  des prs  d’una

rápida  enfermetat  En  Ramón  Oró.  (<El Marti
net,  amb  aquestes  ratiles,  sassocia  al  dol  deis
famiiiars.

—  Per  a  major  polidesa  i comodítat,  l’ac
tual  Consistorí  ha  tingut  a  bé  adquirir  vint  tau-
les  bipersonais  per  a  ús  de  les  Escoles.

—  El  passat  diumenge  fou  portada  a  sa
darrera  estada  la  dissortada  joveneta  Francisca
Valiente.  Acompanyem  en  el  sentiment  a  sos
pares  i  germans.

Molt  aviat  es  procedirá  a  la  total  urba
nització  de les  plasses,  de  lesglésía  i  de  Casa
la  Vila  (posterior).  Ho  cePlebrem.

AUUEST llllMfi(ll lA PASSAT P[II [A LUISOliA
Als  74  anys  deixá  d’existir  En  Ramon  Fos

sas  i Farreny.  Nostre  conlol  als  seus  nebots
Miquel  i  Esteve  Subírana.

«El  Martinet»  que  sortirá  el  pro per  23
s’honrará  publicant  Poemets  del  dia  en  la  dona
un  original  inédit  del  celebrat  poeta  En  Salva
dor  Perarnau,  que  ens  ha  sigut  transms  desin
teressadament.  No  cal  dir  que  agraTm la  finesa
d’En  Perarnau  a  qui  comptem  desde  ara  com
un  deis  millors  i  més  distingits  amics  de la nos
tra  humil  publicació.  Els  nostres  Ilegidors  es-
tan  denhorabona.

H?m  víst  el  primer  número  de  la  publi
cació  mensual  d’esÑudíants  i  obrers  «Ginesta»
en  la  qñe  bi  collabora  la  úostra  apreciada
amiga  Na  Concepció  Casanova.

—  «Mirador»,  el  nou  setmanari  de literatu
ra,  art  i polftica,  ?el  que  hem  visten  son  pri,mer

nombre,  val  la  pena  désser  Ilegit  i molt  bern
d’equivocar-nos  si  dintre  poc  no  es  coiloca  a
la  davantera  de totes  les  publicacions  catalanes.

«El  Martinet»  saluda  a  les  dues  noves
publica  cions.

—  De  Quintes.  Relació  deis  joves  allistats
al  reemplas  de 1929.

Damiá  Arboix  Comas,  Valentí  Aulines  lla
nes,  Joan  Bach  Anfruns,  Llorenç  Basagafia  Puig
Pere  Bori Margine das,  Ramon  Bosch  Fajula,Ra
mon  Cabanyas  Morera,  Manan  Canalies  Ribes
Basíli  Capdevila  Fabre,  Ramon  Capdevila  Do
menech,  Pere  Casadesús  Sadurní,  Eladi  Carre
res  Portavella,  Feliu  Coll  Soler,  Ramón  Coro-
mines  Bosch, Felip  Espelt  Anfruns,  Joan  Guitart
Subírana,  Pere  Orriols  Noguera,  Josep  Peipoc
Girmé,  Josep  Portavella  Casals,  AntoniPlanas
Pous,  Josep  Rusiñol  Forment,  Ramon  Serra
Parcet  1 Ferrán  Tarré  Noguera:

Nota:  Deis escrits publicats en son respon
sables els seus autors.

—  Carnaval  de  Niça.  Excursió  coliectiva
a  la  Costa  Blava.

Per  tal  d’assistr  a  les universalment  fa mo
ses  festes  que  a  Niça  es  celebren  en ocasió  del
seu  renomenat  Carnaval,  ha  estet  organitzada
una  expedició  col lectiva  que,  en  caravana,  vi
sitará  els  més  belis  indrets  de  la  plaent  Costa
Blava,  la  qual  será  recorreguda  en  luxosos  ay
to-cars  de Cannes  fíns  a  Menton-Garavan  a  la
frontera  tranco-italiana  de  Ventímiglia.  A l’a
nada  es  passará  per  la  ruta  alpina  de la  ((Gran
de  Corniche  des  de la  qual  s’adinira  el  gran
diós  panorama  de tota  la  Costa  Blava  de  Sant
Rafel  fins  a  Sant  Remo,  la  perla  de  la  Riviera
italiana,  a  la  tornada,  per  la  Basse  Corniche»
es  passa  per  Cap  Martín,  Montecarlo,  Cap  Fe
rrat,  Beaulieu,  Viile  Franche  i Niça.  Monte  Car—
lo,  la capital  del  minúscul  Estat  de Mónac,  será
visitada  detingudament,  com  també  el  seu  su
perb  Casino  i  les  seves  sales  de  joc.

La  present  .excursió,  que  no  dubtem  asso
lirá  l’éxit  que  obtingueren  les  organitzades  en.
anys  anteriors  —en  les  quals  s’hagué  de  refu—
sar  la solicitut  de noves  inscripcions—  ha  estat
limitada  a  12 places,  que no  seran  augmentades.

L’interés  despertat  fa  creure  que  aquestes
seran  rápidament  cobertes,  ja  que  els  preus
d’aquest  viatge  de luxe,  són  limitadíssiirs,  4C0
pzssetes  en  primera  classe  i  350 pessetes  en se
goria,  tot  comprés,  segons  programa.

Per  a  ínformacions  i  inscripcions,  cal  a
dressar-se  a  la  Sala  Parés  (Establiments  Mara
gail),  carrer  de  Petrixol,  3 i  5,  Barcelona.

MPIÇENTA SANTA  MÁHA
TH»PAAD  10-  AHALL  - TEL.  AA




