
PUBLICACIONS SATÍRIQUES ESPORÀDIQUES

JOSEP MARIA CADENA I CATALÁN

Dins del variat món de la nostra premsa, on tota publicació és
possible, existeixen uns títols que, potser per la seva singularitat,
molt poques vegades han estat objecte d'atenció critica o han rebut,
en el millor dels casos, un tractament poc acurat. Em refereixo a
determinats números únics, editats d'una manera gens regular, que
volen satiritzar o criticar puntualment situacions socials molt concre-
tes. Fills de l'oportunitat i també de l'oportunisme, ocupen dins de les
històries de la premsa Ilocs molt secundaris i plenament anecdòtics,
encara que pels seus continguts constitueixen veritables contracró-
niques de la realitat oficial que ha quedat reflectida en els diaris, els
setmanaris i les revistes d'àmplia difusió. Penso que caldria aprofun-
dir-hi, i com a primer tast d'un treball més ampli, ofereixo noticia de
tres títols molt singulars: Parodia de un Diario de Barcelona, El Velón
i El Noucentista.

Ara que Diari de Barcelona ja äs a tocar els seus dos-cents anys
complets d'edició i el dia 1 d'octubre d'aquest 1992 entrarà en el seu
tercer centenari, potser és bo recordar, a tall de sincer homenatge
que la seva 'larga preeminència com a diari de la ciutat —primer i únic
pel fet de disposar del privilegi reial que així ho establia i, després, el
més influent i difós— Ii portà enemistats i atacs de moltes menes. Un
d'ells, fet en to de sàtira però sense gaire malicia, fou la Parodia de
un Diario de Barcelona de Avisos y Noticias que l'humorista i autor
teatral Albert Llanas (Barcelona, 1841-1915) publicà pel seu compte
el mes de febrer de 1865.

Segons explica Alfons Roure (Barcelona, 1889-1962), que ho
havia sentit al seu pare, Conrad Roure (Barcelona, 1841-1928), a La
rebotiga de Pitarra («Monografías Históricas de Barcelona», Llibreria
Millä, 1946) la idea d'una paròdia de la secció d'anuncis que sortí a
l'almanac d'El Tiburon per al 1863 inspirà Albert Llanas per a fer la
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SOS Y NOTICIAS

8 Marayedises

DIARIO DE AVI

8 Maravedises

Arte I
	

Barcelona 18 de Abril de 1809. 	 ?Meato $

EL VELON

Se vende en lailibreterla de I. LOPAS, Rambla de Capuchinos. o 0 20

FUNCIONBS

Teatro de Saite Cruz — Fundan peto. hay —La Ona eleva PrZA& la puse per enero da

Id Por:auno por los Sres. Ronioriel (bufo) Ttelunonli retori y !a tetaba) Pi.. anote
cornettopla Inrstrada.—En ei intermedio A bailara el ireli crapili por la. tuna Rollt• !ere: (10

tilecereee)—ii leo 1 en punto de la tarde —FA iradast reces ofeusl a (seta lora.)
A le mayor brevedad oe pondre te tire,a el dracma Oulte det mero de Vertena por el ce-

mtdiante seiter hisioues

Soiobras ceineseas de la Bajada de la lecha. Se resma elide al vive las Travesuras del
Aprenent sabater magre y burleta.

BARCELONA
Ayer laa gentes entretenidas relataban una &Tentar& relerente al eugolo cono-

cido por En Tineia.

Esie hombre que te distingtle por su bueo humor se fui al Borne ti comprar

una docena de huevos, fingiéndose manco. De pues que los hubo contratado

una payesa de Sen Cocufsie del Valles, se lot hiio oolooer en la capuchet •del ci-

pote que llevaba sobre los hombros y le dijo que ella misma sacase dinero que

costaban del bolsillo de loe calzones. es do advertir que en Tiñera para fingirse

Facsímil de la primera página de El Velen. (Bib. autor.)

(Agosto)
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seva publicació. El projecte, segurament esbombat per l'autor i els
seus amics a les tertúlies, de les quals eren puntuals i ferms addictes,
fou conegut pels Brusi, editors del Diario que podia resultar afectat,
i aquests mogueren diverses influències per impedir-ne la publicació.
Però finalment, Llanas aconseguí fer la seva i la Parodia, encara que
mutilada, sortí a la venda i quedà ràpidament exhaurida.

Com a exemple de l'amable bon humor que feia servir, reprodueixo
un text que figurava en la primera pàgina:

ADVERTENCIA. Con motivo de ser hoy los días de la mayor parte de
los Sres. que componen nuestra redacción, y agradecidos al propio
tiempo a las diferentes pruebas de cariño que hemos recibido de los
Sres. Suscriptores, desde hoy los recibos de suscripción en todo su
valor, para la mitad del pago de cuanto compren, ya sean libros,
patatas, tocino, etc., siempre que nos avisen con la debida anticipa-
ción, para advertir al dueño de los objetos que quieran comprar, que
les exiga el doble de su valor.

Pel que fa a El Velón, la broma ja era més complexa. Publicat amb
la falsa data de 18 d'abril de 1809 i la capçalera Diario de Avisos y
Noticias al preu de (‹8 maravedises » , no enganyà cap dels seus
contemporanis, però sí afeccionats a temes de premsa, que, bastants
anys després de la seva publicació, van creure que era un diari
barceloní de la invasió francesa. A diverses revistes de Barcelona
Madrid, i fins i tot al catàleg La presse catalane depuis 1641 jusqu'a
1937 que prepararen Joan Torrent, Francesc Carbonell, Josep Mon-
tfort i Rafael Bori per a la mostra que el Comissariat de Propaganda
de la Generalitat de Catalunya organitzà a l'Expossició Internacional
de París de 1937, hi figura amb la falsa data. I encara que l'any 1909
sortí al diari La Vanguardia un article que avisava de l'error i donava
la pista exacta, fins que l'any 1940 el voluntariös Joaquím Álvarez
Calvo no publicà el seu fascicle sobre El Velón, molts aplegadors de
dades sobre la nostra premsa van seguir creient que era de 1809. I
encara que el nostre estimat amic —em fou possible conèixer i tractar
el senyor Álvarez Calvo, persona entusiasta de tot el que feia
referència a la premsa, però amb limitada capacitat per a relacionar
unes dades amb les altres— aconseguí establir la falsedat a partir
dels anys d'activitat de l'impressor i de l'editor de la publicació El
Velón, no va deixar gens clar que tot es tractava d'una broma
periodística d'Innocenci López i Bernagossi (Girona, 1829- Barcelo-
na, 1895), llibreter a la Rambla i editor de La Campana de Gràcia, en
relació amb una vaga de consum de gas per a l'enllumenat que l'any
1877 protagonitzaren eis comerciants de Barcelona perquè l'Ajun-
tament volia percebre un impost abusiu sobre la despesa que ja feien.
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CABNESTOLENDAS.
AFECCIONES METEOROLÓGICAS.

ADVERTENCIA.
Con motivo de ser hoy los dies de la mayor parte de los Sres. que Componennuestra redaccion, y agradecidos al propio tiempo 6 las diferentes pruebes de ca-riüo que hemos recibido de los Sres. Suscritores, desde hoy los recibos de atmerip-clon servirän en todo su valor, para la mitad del pago de cuanto cotbpren, ya Seanlibros, patatas, tocino, etc. siempre que nos avisen con la debida anticipacion,para advertir al dueäo de los objetos que quieran comprar, que les exige el leblede su valor.

A.Arc)

IJspeclacteloe.
GRAN TEATRO DEL LICEO.-415 representacton dita dpera ea tacto. del Inmortal neyeebtres cte.-da: II Profeta.

Nota.—Por todlepoeicion do todoe los artistas que delatan tomar parto en la repreeeetacion de la 6pereCon anuencia de quiencorreaponda y segun coatumbre le Suspenden el 1. 8 y .1 2' seto, Iodo el 3•1 y elresto de le obra, Hartarte tuneo en celebridad de loa triunfos obtenidos en *frica, por nuestro Taliste• tti rcItn. se repito la misma runcldn.
TEATRO PRINCIPAL—Punclon estraordlnaris para boy Domingo en celebridad del aolverserio del7' dia do la -creacion del mundo — 1.4 .91olcual —te El drama en 40 actos y un stnnOmero de cuadros(tscrilo esprestunnote pare Maco:operas, de la ~piale por D. Lucas Domes Ranchos Losas Gimen':(j arcia G u t'arraz Fornandez y Gontalez, titulado: Ella atar de sangre di la rasa do Ion ilereacg,
Esta obra ser) presentada con todo el la)o que requiere su interesante argumento y taraban bar.*fuego3 de bengala y basta 'sidra un burro de ver...

1 1 Estropeada por drden auperlor.
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Els almanacs de Diario de Barcelona per a 1879 i 1880 resumeixen
el que fou aquella vaga de consum, i les edicions diàries, encara que
el periòdic renyava els comerciants i mantenia amb ells un enfronta-
ment dialèctic que no li fou econòmicament beneficiós, oferiren amb
detall la confrontació dels ciutadans amb el municipi. Però com que
tinc molt present la necessària brevetat, només esmentaré la nota de
l'almanac de Diario de Barcelona per a 1879, relativa al 15 d'abril
de 1877, que diu així;

En la noche del 15 muchos tenderos dejaron de iluminar sus estable-
cimientos por medio del gas, sustituyéndolo con luces de petróleo,
bujías, etc. Tampoco los cafés y fondas encendieron los mecheros de
gas. Con motivo de la huelga de los consumidores de gas, notóse en
las principales calles de la ciudad una animación extraordinaria
principalmente en la plaza de la Constitución [plaça de Sant Jaume],
donde se reunieron numerosos grupos, y se arrojaron algunas pie-
dras a los balcones de la Casa Ayuntamiento entre gritos y silbidos.
Los municipales y guardias civiles tuvieron que hacer uso de la fuerza
para despejar la plaza, reduciéndose a prisión a algunas personas.

A tot això responia El Velón.

Finalment, El Noucentista. Subtitulat Orgue de l'Escola Mediterrà-
nia, va aparèixer a Barcelona el 28 de desembre de 1914 i, com
correspon a la data, és una innocentada. Es pren a broma el Noucen-
tisme i fa una sàtira cruel d'Eugeni d'Ors, el seu màxim propagador,
i dels intellectuals catalans que el segueixen. Aprofita, també, per a
atacar les pintures de Torres Garcia al Palau de la Generalitat i
per a dubtar dels valors de l'art cubista, representat per un suposat
«cél • lebre artista italià Cav. P. I. Cazzo». El fals periòdic, obra de
l'erudit Ramon Miguel i Planas (Barcelona, 1874-1950), disposà de
la col • aboració gràfica, anònima —com tot el que surt al número—
de Joan Vila, D'Ivori (Barcelona, 1890-1947), però la importän-
cia descansa en els escrits. Aquest constitueixen una vidriólica visió
dels noucentistes com a persones, i permet tenir un coneixement més
complet del que representà el Noucentisme per a aquells dels seus
contemporanis que eren contraris o no creien pas necessaris els
seus plantejaments.
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