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El canongeColleli
Dimarts d’aquesta setmana la catalana cíutat de Vic,
presenciava adolorida i plena d’emoció paternal, elsdar
rers batecs d’un cor ofert totaiment a Catalunya i posat
al servei d’una intelligéncia privilegiada, enterament
lliurada aia difusió de les essncies racials.
L’sglésia i la Patria experimentaven amb dolor vi
vlssim, la partença definitiva d’un dels seus més purs i
tiplcs atietes; la desaparició d’una voluntat forta i fer
renya, endurida amb tota mena de lluites per la defensa
de FAltar i de la Llar. Malgrat la seva edat avençadíssi
ma, no ha abandonat la palestra periodística fins a dar
rera hora, a la qual s’ha mantingut amb una consttncia
tal, que nosaltres gairebé fihis d’aquest segle, ens acusa
1 ens causa una certa tremolor poruga i vergonyosa.
Fíiis de Ripoli, la mort de Mossn Collell ens ha
punyit doblement. Com a catalans, pel molt que ha fet
per Catalunya amb el seu innegable dinamisme creador
i amb la seva forta personalitat literria, ampiament re
coneguda per tota la premsa catalana í oficialment pro
clamada pel President de la Generalitat. Com a ripolle
sos, no podrem mai oblidar el cárrec de Secretan
general de l’obra de la Restauració del Monestir, crrec
que desempenyli amb coratge i delit extraordinaris,
atributs admirables í dignes de la seva formidable cor
puléncia física i extructura espiritual. Les planes de la
(Veu de Montserrat» orgue oficial de la Restauració,
són testimonis eloqüentíssíms del que acabem d’apun
tar. «La primera batallada» ressona avui a les nostres
odes amb la majestuositat de las coses invictes i amb
la orça d’un manament, el compliment 1 continuació
del qual, mai per mai defugirem.
ALTAVEU rendeix tribut d’homenatge i agrament
al gran cantor del seu gloriós Monestir, breçol de la
terra catalana. Al cel sia.

Himne
pafriilic
(Per la restauració de Rípoil)
Álleluia!
CHOR

Sobre Fara de nou consagrada
1 davant de la tomba comtal.
Catalans jurem tots la croada
Per salvar nostra casa pairal.
1
Des del cim de i’altívol Pirene
De la Ptría granític bressol.
Deu centúríes avui ens contemplen
Deu centúries de glória i de dol.
1 del torb amb la veu espantosa
Ens pregunten cent héroes sagnants:
«De la Ptria que us drem gloriosa
Qué n’heu fet, qué n’heu fet, catalans?
II
En eix temple resposta solemne
A la veu deis passats podem dar:
Qui així alça les santes ruines
Son casal bé sabrá restaurar.
Una a una les pedres caigudes
Una a una volem recollír,
1 enyorant les grandeses perdudes
Tornar nova glória a huir.
y
Arborem el penó de les barres,
Eix blasó que la mar coneix prou;
No vulguem sé els remenses d’Espanya
No s’ha fet nostre cap per als jous...
Amb la fe que a Ripoli hem jurada
Tindrem pitria i tíndrem llibertat
1 serh nostra empresa guiada
per l’Estel que du al front Montserrat.
Mn. JAUME COLLELL.
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Em cal, abans que tot, agrair la forma amb qu és tractat
aquest reporter, l’úníc que treu la cara
que diuen els vemns
de l’altra vorera
tot 1 ésser dos els setmanaris que trans
crivirn les sessions. Dic aixó, perqu es vegi que no soc mal
agrait, tot i els drets que com a representant
de la premsa
em pertoca.
Quan arribo, veig el batlle amb el cap cot, les mans pie
gades i les oMes amatentes; el senyor Bonnin ben repa pat,
tal volta fins ajassat, anant pipant una cigarrette Kamel. El
senyor Morera, en canvi, en fuma un de corrent paquetilla.
En Zenon Puig, entra just al sílló iii reconianem no apoi el
cap a la paret, doncs corre perill de malmetre-la, a menys
que posín respatllers com els de vagó de ferro-carril i el se
nyor Casteil, sentat oblicuarnent i una cama sobre l’altra, es
dístreu mirant aquells cinc plafons de dormitori que ador
nen el saló. 1 per fi el Secretan va llegint amb veu de cansat
actor, l’acta de la sessíó anteríor 1 amb el cabeil més blanc
que quan no hi havía la República.
Un cop acabada la lectura i escoltada com una cosa pro
tocolria
per els assiduus espectadors de costum, és oprova
da i signada.
Comencern per l’expedíent d’expropiació forçosa amb
motíu de les projectades escoles. Són llegides les respostes
d’aquest municipi que ofereíx als hereus de J. Soldevíla, a
O’70 pessetes el pam de solar i a l’60 pessetes el metre de
conreu, o siguin en total de 24.356’04 pessetes en lloc de les
75.887’28 pessetes que demanava el propietari. (Tres ve
gades mes!)
Al senyor Mirapeix se lhi ha ofert a O’75 pessetes o sigui
un total de 16.645’05 pessetes, en lloc de les 20.96600 pesse
tes que deman.
—
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El senyor Puig Z. presenta els pro
grames de propaganda deis cursets de
vacances per a estrangers i estudiants
que mereixen el beneplcid
i esperem
donar-ne ben aviat extens conipte.
Es llegit l’informe del secretan per
tal d’obligar als propietaris a il’lumi
nar les escales, en el sentit de no ésser
factible a menys que es dictin disposi
cíons a l’efecte com així s’acorda
fer-ho, per tal de que restin amb ilum
fins a les 10 de la vetila.
Es dóna el corresponent permís per
a obres a Manuel N’Iir,s’aproven comp
tes i relacions de recaptacions.
Re
marquem
s’han recaudat el mes de
gener 3.111 pessetes deis arbitris sobre
el vi, tot i ésser aquest mes un deis
més magres.
Es llegit el telegrama que ¡‘alcaidia
envi a la familia del canonge Colleil i
que transcrivim apart.
A proposta del Sr. Puig Z. es fa
constar en acta el sentíinent de la Cor
poració per la mort del susdit canonge,
una de les pnimeres figures de la renai
xença catalana a qui Ripohl Ii deu grat
record pels seus treballs com a Secre
tan de la Junta de la restauració del
nostre Monestir.
Lalcalde dóna compte d’haver di
solt la junta del cementiri en compii
ment del decret de secularitzacíó
i
bayer per tant cessat en el cárrec de
administrador,
el senyor Esteve Vilas
el passat día 27 de febrer.
Ens diuen en una instncia que ens
correspon coinptador de quinta categoria.
1 res més, sinó és la natural satis
facció de tothom per ésser un fet aquei
xos cursets de vacances, que será per
tots els ripoliesos motiu d’orgull.

GRIPJ PULMONIESJTOS
es combiten sempre amb el
EL DOCTOR. —El seu flll está raquftic, débil, anmic...
Abans de menjar, doni-li olí de fetge de bacalI.
LA MARE. Ja lí vaíg donar i no li agrada...
EL DOCTOR.
Sería un oh qualsevol.
Doní-lí OLI
DOCTOR DOU és de fetge de bacali, peró sense
mala olor í gust agradable. El prendr com una llemi
nadura.
Cada ampolla sois val 3’75 ptes
De venda en les principals Farmácies.

XAIIOP
PMC
El vertader XAROP PUIG, únicament
es ven en flascons convenientment
precintatS
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EL NOU CENS ELECTORAL
Els agents del Municipi han cotnençat a
repartir a domicili els butlletins individuals

tota consulta que personalment
se’ls hi faci.

o per escrit

*

que han d’ompiir i signar els ciutadans de
ambdós sexes, de divuit o més anys, segons
les indicacions
estampades
als esmentats
butlletins.
L’única indicació que no s’ha d’estampar
és la de Secció,
Encara que el vot no correspon més que
als que hagin complert vint-i-tres anys abans
del primer de març, els han d’ompiir els que
n’hagin fet divuit, perqu

el Cens que s’esti

formant és per cinc anys i, per tant, cada any
aniran entrant-hi automáticament
els que en
compleixin vint-i-treS.
*

*

*

Recomanem ais nostres amics i als ciuta
dans en general, la major cura a omplir els
butlletins,

i que ho facin tot seguit de rebre’ls

o l’endemá,
dament.
ALTAVEU
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No cal remarcar l’importncia que reporta
a tot ciutad conscient de la seva funció so
cia!, l’inscripció al Cens electoral. Per aquest
motiu ens limitem tan sois a fer arribar al
coneixement deis veYns i habitants d’aquest
terme municipal, que sest
portant a terme
alló que disposa el Decret de la PresídncIa
del Conseil de Ministres de data 26 de gener
passat, en virtut del qual s’ha de formar el
registre de tots els habitants espanyols, homes
o dones, de divuit o més anys, tan si són
residents presents, residents absents o tran
seunts, que aquests dies es trobin a la nostra
vila.
Es un deure de tot cíutad, no oblidar que
qui abandona els mitjans de poder exercitar,
al seu dia, els drets polítics que li pertoquen
perd tota la raó si després es queixa d’actes
de força í despotisme, els quals només es
produeixen
en els col lapses de la ciu
tadania.

tractament
extern
de
les inalalties
del piÉ
U

POMADA
INSUBSTITUIBLE

PUIG
EN LA

MAINADA
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Advertim
que les .P’IAJUSCULES és perms
de no accentuar-les,
encara que ortogrófica
ment
finguin d’anar4zi
(no digieu: tinguin
que anar-hi).

y
ACCENTIJACIO

GRAFICA

EXERCICI

(Continuació)
Homógrafs.
Anomenem
homógrafs aquelis
rnots que, amb la mateixa grafia, tenen més de
un significat. Per exemple: vénen (de venir) i
venen (de vendre). D’aquests mots n’accentuem
un per tal de diferenciar-lo.
Quin?
General
ment el menys usat, aqueli que no astem fant.
Els principals homógrafs catalans que cal ac
centuar són: Bé, béns (molt bé; béns de fortuna)
bóta, bótes (recipíent), cóm (obi), cóp (mesura),
cós, cóssos (carrera, carreres), Déu, adéu, semi
déu; dóna, dónes (de donar) és (del verb ésser),
féu (va fer), fóra (seria), jóc, jócs (joquer, jo
quers), mc’i (la m?z), ms (quantítat), mu, mus
(miol, miols), mólt, niólts (de moidre), món (el
món), móra, móres, (fruíta), nét, néts, néta, né
tes, renét, besnét, (parentiu) nós (nbs amb nos),
ós, óssa, óssos, ósses, (animal), pal, rep1, con
trapél; pórca, pórques (parcella o parcelles de
terrenj),
qu (no sé qu vol), róssa rósses (cosa
corrompuda,
desferra), sé (de saber—no diueu
sapiguer
), séc, sécs (plec, arrugo), su
(greix
sólid deis anímals), sí (afirmatiu), só, sóc, són,
(d’ésser), sól (superficie de la terra), té (de tenir
no digueu tinguer —), ús (servei, costum),
véns, vénen (de venir), vés (d’anar), véu (va
veure
no escrigueu veurer —), vós (vds ma
teíx).
—

—

,
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—
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Accentueu els mots que calgui de les frases
següents:
Esta mes be que no volt. — Tenim deu botes
de vi bo.
Den dona íred segous l roba.
Qni
no te pa moltes en pensa.—Si te la donen, dignes
que si Ha demanat la ma de ma germana. —
No se pas que voidran.
Ja creía que fora fora.
Si vens menjaras pressecs, — No venen res de bo.
Venen a peu pero marxaran a cavali.
Brolla
del sol una den abundosa d’aigua.
Jo sol no
puc venir. — Ni el sol ni el vent no l’espanten.
Les campanes de la Seu,
Ha untat de seu el seu
carreto.
Si vos l’hi dieu, ho fara be. Li cinta
Ii ha fet un sec.
Jo sec a taula.
L’arbre sec.
Te un son molt dolç.
Qui primer arriba al mo11, primer molt. — Comprem el cale molt. i com
prem molt cafe.
Solució a l’exercici IV
Llarga, cincia, caire, memória, fiscIl, capítol,
boira. Antoni, Polónia, feliç, humil. capitá, d
bu, moble, caixer, máquina, maquinaria, savi,
cabeil, bagul, traldor, Lluís, llapis, útil, dilluns,
vestit, Ramon, Maria, escriuran, vindrem.
L’hem rebuda correctament de: Josep Codina
1 Font, Josepa Casells i Salamó Josep Guardia
i Colomer, Jaume Surroca, Merck Catalá i Grau,
Joaquim Víla i Fosses i Miquel Viñas Barnades.
—
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1 ncrustacions de porcel’iana.
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Em sembla que ja és hora de parlar de la cata
lanítzació de les plaques que donen els noms als
nostres carrers
Ara que i’aprovació de l’Estatut, sembla seri
un fet díntre poques setmanes, tot i que l’Estatut
que, sembia ens donaran, no serít ni parent del
que va votar el pobie en memorable piebiscit del
2 dagost, cal que ens trobi preparats, perqu se
ría ridícol, com ja ho és ara, que tinguéssim la
nostra Carta i encare les plaques deis noms deis
çarrers diguessín
«calle de las huertas», «N’Iira
flores», «çalie de la hoja», etc.
Pexqu, entre altres coses, de qu ens hauria
servit votar la República?
Esperern que eis nostres cataianistes (?) regí
dors,
exceptuant-ne
algun
demostrant
iiur
catalanísme,
en ja próxima essh5 “Iunicipl,
—

EL JOC. Fa
que, ainics j
ad*rersaris, cus
burxen les orelles. No tarats
per aquest fu
nestíssim i anti-social flageli, cus ¿s difícil
averiguar la certitut de les insinuacious
que ens han estat jetes. No obstant volem
recollir-les
1 dir; Sabem que l’Alcalde va
dirigir-se al Sr. Goveruador recabant el
seu ajut per acabar ainb el joc. Segous te.
nim entés, el Governador
va proiuetre
ocupar-se amb el més vm interés d’aqqest
assumpte
1 alegint que donava les ordres
con*reuients a la Guardia Civil i a la Polieja.
Si a Ripoli es juga, qui en t la culpa;
el Governador, la Policia, la Guardia Civil
o I’Acalde?
—
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acordaran per aclamació i per una data propera
el temps just de fer les noves plaques
la cata
lanització deis nostres carrers.
Veuriem amb vertadera complaença, que eis
senyors que tenen rtols en el seu establiment,
també es redactessin en nostra parla.
A propósit d’aíx, (ja fa molt temps, peró mai
és tard quan arriba, díu un adagi castelllt) el se
nyor Joan Vila en el seu establiment de forn i
pastisseria, va posar un rtol lluminós, redactat
en catal.
Va la meya enhorabona pel bon gust í
per sser, CQm he dit, redactat en catal.
Als primers dies de posat el dit rtol, vaíg
fer-me la iPlusió que tíndria imitadors el senyor
Vila, en el que fa rçfernçia al redactat, peró veig
que els que tenen rtols en llengua estranya, en
care que sense cap interés, continuen com si res
no hagués passat.
Convido als comerciants a que els facin de
nou i redactats en catal.
p. F.

MANLLEU

1

Nevada. La
tercera nevada d’a
quest any, ha estat
la que caígué la uit
del passat dissabte
i durant tet el diu
menge. Bona i benefactora la nevada que assao
na la terra, prometença de bona anyada i aug
mentar el caudal dels nostres rius, que fins ara
obligaven a les fbriques
a establir torns i tre
bailar dificultosament.
—

-_

Falta de lliun. Fins ara, eren generais
les queixes per la mala qualitat que illurninen els
nostres carrers. Ara, peró, ja és completament
nul aquest servej i sort n’hi ha que fa lluna plena.
Tan mal girbat és ej contracte de l’enllumenat,
que no pot el municipi rescindir-lo?
—

Coses que desapareixen.
Amb motiu
de les obres de restauració fetes a la casa del
capdamunt de les voltes
de la plaça del Mercat,
1
ha desaparegut un .petit record del veli Ripoll,
que no fent cap nosa a la flamant façana esgrafia
da, hauria sigut ms laudable el conservar-lo.
Es tracte d’una barreta de fasta, ami, claus,
que donava la volta a les dues arcades exteríors
de la pilastra angular i que molta gent ignorava
ja el seu significat.
Era la barra on s’hi penjava la caça, puíx
abans no es permetia la seva venda en altre lloc
qqe aqueix 1 després d’ésser examinada pel mos
tassit. El regídor que exercia tal citrrec, portava,
per insignia de la seva autoritat, una vara amb
—

altaveu

6
borles verdes i cuidava de qu algun venedor
endossés al públic cap mercadería averiada.

no

quarts de deu de la vetila, en el local de Ressor
giment, la seva segona conferncia del cicle anun
ciat, a crrec del palestrí Lluís Pellicer (a) Lluís
Marianet que disertará sobre el tema: «Catalani
tat». Entrada lliure.

Falta d’aigua. Regna fort malestar i ge
neral descontent especialment entre I’element
femení amb motiu del mal servei d’aígua amb
qu ens ohsequia de temps la companyia d’aigües,
Mai com ara havia flaquejat tant aquest servei
que pren els carcters dun vertader abandó.
—
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Noces. El día 29 d’aquest mes que acabem
de començar contrauran
matrimonial enllaç el
nostre bon amíc i ex-periodista, en Narcís Serra
(vegis caricatura del núm. 12 d’ALTAVEU) amb
la simpática 55 ripollesa Conxita Passola a qui tants
5
favors devem en el coms telefóníc. Rebin la fu
tura parella la nostra ms cordial enhorabona.
—

SS••••••S•

TALLER DE REPARACIONS

Nou establiment.
Hein visitat el non
establiment de l’amic Jaume Noguera inta1lat a
:la Plaça Nova. Ens complau remarcar la cura i
bon gust amb qu ha estat bastit, la qual cosa
atrau d’una manera agradable l’esguard del com
prador. La tonalitat deis colors, clars 1 transpa
rents acusen el bon gust i ordre amb qusempre
ha
distingit a la seva noinbrosa 1 escoilida clientela.
—
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REPARACIO DE BATERIES
&PARELLSELCTRICS
i

:
:

RIPOLL
:

CerrerMaciá,1
Teléfon,55

De coliaboració.
Publiquem en altra
lloc d’aquest 5 número, un beil article del nostre
amic 1 empresari
del Saló Comtal, en Josep Vila
5
5
a qui ens permetem
5
demanar altres articles, per
qu trobem .. que ho fa molt bé.
Aixf mateíx publíquem el de l’amic P. F. que
no ho hem fet abans per manca d’espai.
: .
A tots mercs.
5
—
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D’escacs. La Secció d’Escacs de l’Acad
mía CatólIca organitza una sessió de simultltnees
que donará el notable escaquísta i ex-campió de
Catalunya en Josep Vilardebó, avui dissabte a
tres quarts de deu de la vetila.
—

—

Conferncia.

en aquesta

La delegació de «Palestra»
vila celebrará, avui dissabte a dos

Concurs de Beøesa.

En el Conc.urs de
Bellesa que ha tingut lloc a la Pobla de Lillet, el
passat mes, ens enterem que ha resultat altainent
votada fins assolir lloc a la Cort d’Amor, la gentil
Maria Casals i Masoliver, fila de la fila d’aquesta
població, Teresa Masoliver. i cosina de iamic
Frederic Toralles i Francs
adherít al P. C. R.
L’enhorabona a la Maria, a la mare i singular
ment a i’avi Masoliver.
—
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complau en oferir el nou estatge del seu
acreditat
establiment
de MOMOTOMBO
ala

1açci
*5
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atenent d’una manera acurada la seva distingida clientela
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La nostra primera sesió
de cinema
Un éxit, que en’ afalaga i cmpeny en el carní cm
prs. Un xit que és de tots i en el que tots hi po
svem lleialment la corresponent aportació
El nornbrós pciblic que omplenava el local.
exterioritzá amb aplaudirnents la complaeuça que
sentia en finalitzar el film de lescola russa «El
Expreso Azul».
Amb escreix, correspon aquesta original pel
lícula a la propaganda que en ferem. En un tren
que roda vertiginós sobre llurs guies de ferro, es
desenrotila una cruenta i sanguinária reolta que
ens hi arríbem a sentir identíficats; tot í la cruel
tat de la mateixa i la sangonenta venjança, la tro
bern justificada contra eldespotisme,el vassallatge
l’opressió i el menyspreu a que són condeninats
els humus í els postergats.
Tot aixó exposat amb una super-visió neta
ment artística í inclús les més repugnants escenes
són presentades sense barroeries de cap mena.
Cal capir el tema 1 treure’n les ensenyances
que se’n desprenen que no són poques.
La resta del programa plagué a la concurrén
cia, que sortí agradablement satísfeta de la sessió.
Mescs a tots, i prometem en la vinenta sessió
corregir defectes i superar-nos en el comés.

(Continuació de la página 8).
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amb les catástrofes
que provoca el sonor. El
sonor s’enrogulia
í fa parlar la Greta Garbo
amb veu de Wallace Beery: Bronca! El sonor
té sanglot i els actors fan crits ínarticulats
i
esgarips:
Bronca! El sonor es retrassa
i cinc
minuts
després d’haver engegat un tret fa
«pum»: Bronca!
En aquests
cassos l’elnpresarí
de cinema
corre com el capitá d’un vaixeil en penh,
re
comanant
calma i serenitat
als operadors
i
suant d’angúnia o bé renegant com un oriol.
Q uant el cinema era mut, aquestes coses
no succeen i si el pianista s’adormia, tirant-li
uns quants cacauets al clatell seguia la sin
cronitzacj5.
1 que vagin dient de les avetatges
del
« Son or ».
Ara els amics d’<ALTAVEU
ja em perdo
naran, peró haig de deixar l’article a desgrat
deis meus bons desitjos.
Si seguís acabaría
fent un llibre de text.
Un altre dia ja els escniuré un vers.

Un telegrama de l’Alcaldia
En l’hora del traspás Iliustre Canonje
Colleli, Ripoil no pot oblidar la seva deci
dida i generosa collaboració
del nostre
Monestir. Aquesta alcaldia creu interpre
tar el sentiment de la població, trametent.
‘vos la expressió del nostre condol, que es
devé, a l’hora, tribut d’homenatge.
Alcalde.
SSSSSSSSSSSSSSS•S•.SSSSS•SS•...o.e...........
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El número dALTAVEU de la vínenta set
será EXTRAORDINARI SOBRE UN
AFER CULTURAL.
niana

77p Ripollesa, D. Maidea; Telf. 89.
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Un misteriós drama conjugal.
Un film ple d’emoció.
L’amoj- i el deure en lluita
Una obra mestre del
cinema
‘
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Empresari
deCinema

Redacdó adminisfració,
St. Pere,2. Ripoli
-

En el cinema parlat, paria tothom menys
l’empresari.
L’empresa ha d’escoltar com els actors an
glesos parlen en mexicá, grácies al meravellós
invent deis «dobles» i com el públic manifes
ta les seves opinions, aplaudint, xiulant al
traidor, atiant el scheriff o esbotzant les buta
ques. En el local del cinema tothom té dret
a expansionar-se, menys l’empresari.
Es per aixó, que avui, aprofito l’avinentesa
d’haver-me sol iicitat un articie els bons amics
d’«ALTAVEU» per a parlar i expansionarme posant-me al niveli del públic i dels
actors.
Imagineu-vos que aquest article és un film
de rtols í que jo vaig treíent el cap per da
munt deis títois en un monóleg interminable
com succeeix en la majoria de pellícules dia
logades. Em seria molt més fácil excusar-me
dient que el recader o el noi de la bicicleta, no
han arribat a ternps amb els rotilos i que és
precís sospendre la sessió, peró com en
aquest món per amistat hom és capaç d’esco
metre les empreses més descabellades, avui
jo per complaure als amics d’«ALTAVEU» se
ria capaç de passar la maroma o de declarar
me a la Suzzi Pitts (sense pensar abusar del
cognom).
Per l’empresari de cinema, les peliícuies
es divideixen en productíves o improductives.
Les productives són aquelles que acaben bé.
Les improductives són aquelles que acaben
m aiam ent.
L’empresari en dirigír-se a la casa pro
ductora amb el cistell sota el braç, com la mi
nyona que va a la plaça, ha de limitar-se a
demanar:
Que tenen alguna cinta d’una mecanó
grafa que es casi amb el príncep?
—

Si

responen

afirmatívament

soIs

ha de

dir:
Emboiiquí-me-la que ni Yemportaré.
L’empresari
que es deixa temptr
per
«films» com «Lejía» (la vida deis obrers del
lleixiu) o bé «Al Oeste de Viivibodi» (la vida
deis picapedrers) no té salvaciÓ p4ssible encara que guarneixi la façana del local amb
una ampolla de ileixiu, fent passar el públic
pel coli o amb una pedrera natiwal.
També és precís que l’ernprsai
no es
trobi mai a la porta del cinema a i’bora de
c•omençar la representació. Es i’hora
com
pareixen els coneguts més desconeguts.
No em coneixes? Sóc en Gatuelles
Home... Ara de moment...
Haviem anat a coliegi junts. He sabut
que aquest cinema és teu i he pensat; Té! ani
rás a passar-hi una estona!
Si accediu, aquella nit ompiiu el çipema.
L’arnic té sempre la familia apostada i en sen
tir que accediu fa un cnt:
Pepeta! Nois! Ocie! Mare! Joan! Veniu!
Gaireb
sempre passen de catorze. Una
vegada a dintre, són ,eis més exigents i si el
«sonor» no canta com Déu mana mouen un
xivarri irnponent.
El «sonor» ha estat causa del suicidi de
moits empresaris.
Jo no hi trobo altra aventatge que l’haver
suprimit els devoradors de caçauets. Aquesta
mena de gent, que es passaven les sessiDns
menjant cacauets i avellanes produint un xi
varri d’esclofolles, com si el cinema els obris
les potnCies, grácies al sonor, no gosen a
produir la més lleu remor; així el local només
s’ha de netejar dues vegades cada día. Aques
ta aventatge peró, és insignificant comparada
—

—
—
—
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(Continua a la pIgiaa 7.

