Detinguda una dona de vida airada
El Gall de Ripoll ens ofereix en aquesta ocasió un seguit de «perles» com a notícies importants
ara fa 100 anys. La primera que ens ha cridat l’atenció és que el setmanari celebra el fet que
els policies de Ripoll van detenir una dona perquè sospitaven que portava una vida airada,
primer hem pensat que potser la dona estava molt enfadada per algun motiu, i possiblement
hauria fet algun escàndol donant motius per a la seva detenció, però no! Trobem una pista en
la frase que diu que s’ha de vigilar a altres dones «que sens tó ni só corren a totes hores de la
nit», així doncs fa cent anys «vida airada» correspondria a una vida de prostitució, o com es
deia també aleshores, a l’ofici més vell del món.
Per sort aquesta mateixa setmana per treure’s les cabòries de tanta «dona airada» molts
ripollesos es van sentir atrets pel drama policíac «Raffles», i d’altres que preferien riure una
mica van optar per anar a veure «Toreros d’hivern», que sembla que era una «comedia
xistosíssima».
Finalment ens expliquen que els petits escolars vinguts de Barcelona i que es trobaven de
colònies a Ripoll, van ser rebuts per l’alcalde d’aleshores, don Joan Serdá, la curiositat és que
els va rebre a casa seva i els va obsequiar amb una bossa de dolços a cadascun, s’ha de dir
que a canvi els nens li van oferir «unes boniques cansonetes catalanes».
Actualment els nens i nenes també fan visites a l’alcalde, però en comptes de passar per casa
seva vénen directament a l’ajuntament, de bossa de dolços res de res, avui això ja no s’estila
perquè encara ens culparien de promoure la diabetis infantil, o sigui que sovint la mainada
marxa amb les mans buides... però a canvi tampoc ofereixen cap mena de «cansoneta», ni
catalana ni castellana! SI NO HI HA DOLÇOS NO HI HA CONCERT!
El Gall de Ripoll, 12 d’agost de 1916

EL GALL DE RIPOLL
Sarriá, partit de Girona, se dirá Sarriá de Ter.
Serra, partit de la Bisbal, se dirá Serra de Daró.
VíIallongi, partit de Puigcerdá, se dirá Vilallonga de
Ter.
Viloví, partit de Santa C,oloma de Farnés, se dirá
Vilov’i d’Onyar.

—Sé podria sapguer el perque l’autoritat no posa un
correctiu a la Sra. del Rellotger Dou que desde’l porxo de
sa casa del carrer de Tallaferro, avuy, quan ja havia passat
per allí el carro de les escombraries, s’ha permés la llivertat
de tirar al carrer la fenisa del galliner que hi te instalat,
deixant la via pública feta una llástima?
Veyám si nosaltres a la tal senyora Ii haurém d’aplicar
alló que diii.se’n
ha de venirde mena.
-

—Els policies de Ripoil, aquesta setmana detingueren a
una dona per sospites de portár una vidá airada. Ho
celebrém.
¿Srs. Policies? els recomaném. n gran rnapea vigilin
també a aftres dones de la matexa conductaqué
s’ens tó
ni só corren a totes hores de la nit sens ie
niñgú els
digui rés; ho dexém a ses mans.
—CASINO
La representado del drama pohciac “Ra
ftles” aná molt bé y ati-agué bastantaconorrencia.
Per a denia, el vespre, s’ha aunciat “Toreros d’hivern”
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comedia xistosissima que atraurá, aben segur, expectadors
que ompliráñ el teatre de góm a gom.
—Pér la Policía Governativa d’aquesta vila, ha sigut
detinguda y restituida. a sa casa pairal, d’ahont havia fugit,
Pilá Oliva y GÑu, natural de Luvia.
—La Colonia Escolar de Barcelona, va seguint sens la
més petita caritrarietat el seu estiueig en nostra vila, no
deixant passar dia sense que’ls simpátics y distingits mestres els acompanyiri a diferentes excursions a llocs d’esb
jo, de manera que la seva estada a Ripofl se’ls fa cada dia
més agradosa y salutífera.
Diumenge, la Comissi del Ajuntament de la capital
catalana, presidida per nostre excel.tent amic don Francésc
Puig y Alfonso, quedá niolt satisfeta del resultat de la seva
visita que feu i l’expressada Colonia.
Dijous, estiguéren els petits escolars de visita a casa
del Alcalde don Joan Serdá, el qual els obsequiá amb una
bolsa de dolços per cada un, despres &haverlo obsequiat
ells cantant unes boniques cansonetes catalanes.
—Diálec sor.prés al vol:
Que t’en sembla, Quimet, ho logrará o no en Quirsot
amb la seva campanya fer venir el cólera a Ripoil?
—Cá!. Lo que’m sei-nbia que i’haurérn de tancar correcuita a St BO)’.
Ripoli
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