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President de la Asoeiaeió de la
Prensa Valenciana

Pepá del moment
Monuments 1 blles

Están dotats de gran manya
els al'tistes de Valencia,
i la seua inteligencia
corre tl'iomtan-t per Esnanya.
1 la cosa no es extranya,
pnes saben totes les gents
que te tan en dos 1110ments '
i tracen en cuatre ralles
fafles que son monuments
i monuments que son talles.

PEPICO EVE.

No te fíes de la dona
que asoles va per la nit,
que de nit es cuant despagen
tots e!s bunyols refregits.

""Perdonen els de PENSA1' 1 FET esta UUllda ..
Me demanaren una impresió deis «Pepes» pe
riodbtes i he segut obeclient.

Ara, qUtl en cónter d' impressió crec que
vos he en viat un bunyo!.

Jo, eontent si no se Ji enlpalaga al lector.
JOSEP THous.

Foc patrí
Al pregón de lQ meu Cal'

tine ben encesa una falla;
tota ella és auri llar
per la patria rev-ifalla.

Glorieja a cada punt
pero en vindl'e esta diada,
glol'ieja com 11ll munt
de sabi na destralada.

[ es qu' esle día es propiei
pel' a un magne sacl'ifici
l'edemptol', viril, sagnant.

1 es qu' en aquesta jornada,
la nostra enscnva balTada
ha de ser, al cef, triumfant.

CARLES SALVADOR.

Benassal, 1921.

Bunyols cuadrats
.De un pesic se fa un bunY01,
i si en el cine te I peguen,
un bun,ol no te farán,
pero estás camí de ferne.
-:'Si lo que fas en els 'novios
te hu escriuen en un vers,
pera argument de la falla ...
¡de a javo será el Ilibret!
-:'Cuant te poses morrudeta
i me fas cara de gos,
m' entren ganes de cantarte:
Ves i amagat, ¡hala, adiós!
•:.Xapusera i desastrá,
tot lo qu' has feto t' ha ei"it tOrt;
no ·t cases, que si tens gícs,
vorás com t' i"en bun:9ols.

F. HERNANDEZ CASAJUANA.,

;.; ELS PEPES I PEPETS PERIODISTES .

• CÓM negar-se? PENSA'r I FET em cauc;á sempre rodeja el seu coll una bufanda, xafa fort', enca-
: adllliració per l' ingeni deis sens inspi- 1'11, que, amb el taleut que té, a quansevol hora

radors. Digui que si i emborroni estes cuarti- esvara. ., Es Navarro Cabanes, el narrador de
lIes ¿Que podeu anal' amagaetes en quansevol coses valencianes graciosíssimes, el ironiste
raconet d' una fulla? i Pnes encantados de la formidable ... i prou, no siga que, agrait per
vida/-que día Pa¡;tilla,-¿Qué no servixen? els ~Iog-is, me obsequie amb un corasero, i. ..
Puix s' agafa un mIsto, les calen foc, i ja tenen ¡primer la mort! '
els amics de PENSAT [ FE'r un altra falla. Bon mosso. Persona agradabilíssima. Es

¡Els «Pepes» de la Prensa! Tots son de Pepe Epila. Defensor de les corregudes de bous
postín, COIl] es díu ara entre la gente bien. i revister honrat. Port", en el cap tot un dic-

Em col-loque en la antiga cervecería de cionari de tauromaquia i en la bolxaca, ini nn
D. Ricardo Cervera, Ji dpmane un bok a To- clau! Lu contrari de la collita de desvergonyits
rrejón, i saborejant el líquit els veig desfilar que plllllla por la villa /! corte i aitres viles.
com si jo fóra l' operador el' un cine, el jardí .Pepe» Sansano i "Pepe» Th1anaut passeu
de Castelar la decoració i els meus companys ara. El primer, la discreció en persona; el se-
de glories i fatigues-mes lo primer que lo gón, crític d' art, advocat di,tingit i orador
segón ·el personatjes. inacabable. ¡Redell, quan Ji doueu corda!. ..

Obl'Í marxa López, redactor de El Mercan- «Pepe» Latorre. ¡Tot son pare! Fa versos,
til Valenciano, de gran popularitat per el seu· escríu cuentos i fica cada emboJic'pn els escena-
donim de .Mascarilla». Aváns semblava Ar- ris que la collita de xuftls V3. a perillar nn día ...
tagnán en aquell bjgotot i huí sembla un retor. El darrer deis de la ploma que desfila es
Va Jlegint uns papers. Son cartes de Borrás i .Pepe» Estellés. No lIeCesslta conlPntari. El
Zamacoís. iEI seus amors! . coneixen hasta les rates. No té méti que un

Se deté. fa rogle. A ún li col-loca un xiste lIuuar: que mai tb ganes de menjar.
fusilable, al' atre el notició teatral dpI día. a Queden cuatre "Pepes> mes. Son els admi·
l' atre un pl'ojecte beneficiós per a la clase pe- nistrarlors, els amos de la caixa, de la cara
riodística, i per últim un ¡agner, perque l' amic fosca quan els demanes un anticip: Casanova,
«Mascarílla» lo mateix eseríu un obra, redacta el de El llfercalltil; Garzó, el de Las Provin-
un telegl'ama que representa foguers. ¡Tot per cias; Ventura, el del Diario, i Cutanda, el de
la pesseta! El Pueblo.

El carrel' es poc pel' a dell. Es Fillol Sanz. Tots molt simpátics, no ca lía mes ... pero
Conversa amb el granerer, parlant·li del preu el día ,l!.
í exportaeíó de les palmes, mitjos de fomentar
la industria de la xufa, i discutix amb el porter
del Cine Romea igual que amb Romanones. Aetíu
com ell assoles, totes estes diseussíóns queden
traduícles en informacións periodístiques que
els de Madrid Iligen amb fruició. Displicent
amb tothom, es la soml'Ísa personificada qnan
passa una xavala.

¡No es simpátic que digam el que ara
s' acosta! Apreta amx els llavis un corusero,
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