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Bwcelone, 8 de$embr. de 1!114 

Un amic nostre, que és filòsof, escriptor, ate. 
neista i guanya · set pessetes vuitanta cinc cèn
tims diaris ~- ens refcrim, per o. que no s'erri 
ningú, nI senyor En Cristòfor de Domènech - ens 
topo. al carrer d1.! la Canuda. 

_ Caram, noil Que c~tic content I 
_ Has tret la rira? 
_ Tant com això, no. Però ara, dintre pocs 

dies, podré dinar mig quart més aviat. = ~:~ ~~gn~!~ ~u~iS!viat el Tano passarà 
davant de cosa ... 

_ :EI Tano? Qui és. el Tano? 
__ El Metropolità, hotllel 
-I per què li dius el Tano? 
Llavors, el n~trc dilecte amic ens fa l'apologia 

del mot. 
_ l?c[ a dir el Metropolità, és massa llarg. El 

Atrlro ja ho diuen a Paris, i a Madrid, i del què 
es tracta és d(' que els nostres mots no s'as.;em
bliu de res als dels altres paisos. En canVl, el 

ItfRT llU DI"tOU. 

!l!n<J és elegant, és sonor, i, sobretot, és català. 
1 es barceloni.. . 

• Agafem et Tanot .. . • Vaig madrugar una noia 
~ Tan.Ot ..• Té rab En Domèuech. LA T1T["€S, des 
~ ara,~or~ano ~:opi6s lèxic. 

Tot &!segofb el color "' 

En havent sopat, el senyor Brotom, dd gremi 
de merCf:rfi, l1cgdx el Ciero. 
~ _ Has vi,t -li diu la senyora - aql1c~ta des
gràcia del Torrent de l'Olla? "Ulla família com
posta de quatre perl"ionc!I, que es va d(·ixar oberta 
l'espita del gas i van 1Ugrir tots quatre asfixiats. 

El senyor Brotons, sempre malhumorat, r~pon: 
_ Es clar! Com que la gent d'aquesta terra viu 

sempre badant! l~n dia, aquesta miloca de Pepeta 
és capaç de no recordar-se de tancar J'aix{'ta del 
f~o de gas i matar-no!; o. tots! Això, f;Í, cada dia, 
més pr<:tetl ... iol1s, menys fc.:ina i pcndt"c's més lli
bertats. 
soi:ron~!~'e~~l:r: sentimeutal com una portera 

Ai que és trist! Sembla allò d'aquella pel'H
cula q~{' VMeDl veure l'altre vespre al .Kursaa1t1 

El hl1 det ~nyor Brotons, comissionista, xicot 
em~)reuedor 1 qUE' ~eml're està a la que salta, 
ràptd cC?tl1 una fletxa, també hi posa et seu co
mentan: 
tr;p?s~ina ocasi61 l~na botiga per a llogar sense 



4,- LA T'['lE~ 

No is lo mateil 

L'nrnk ({uC' dl' t t en tant fa nC'gocis i d<: tant 
en tant fa el bor '. ve al ('arè. dl'mana una copa 
de conyac per .s, i, amb un ~l'<;tt.· d'emperador 
romà. ens paga el ~asto. (Això, !'obrctot, cn 
aquests temfl'l és molt d'agrair.) 

- l doncs li preguntem Que has he-
retat? 

- He fet un llego~,.-iet.. RC!'!. unes centes pes
setes de comis. ... ious. de les qualg, naturalment. 
ja"'no me'n rl'!;ta <¡nasi cap 
~ 'l'e les ha"> ga.<;tades? 
- He pagat deutes 
- F.l; E:l mateix. 
- Es molt clif~n'llt 
- Ah, bl'! ~i ~s que ara vols entaular una polè-

mica, és una altra l'osa, .. 
- No, no, res dl' polèmica. Dcmru;trad6. 
• A ,'cure! 
~ ~Jolt ~n7i11, <;Q!;tar-se: ehl diners. és un gust, 

Pagar ds deutrs. és un sacrifici... 

r;HORTOÚ Dn SANT BOI 

L'agrlldable traducció 

Er. millor clil'nt de Ics llibreries on ten<'b cxem~ 
plars curioros, és. <;('ns dubte, et senyor 
J:iIIat. ('om que té quàrtos, dona maca, no 

gasta fill<;, ni rcuma, ni engúnies de diners, l'borne 
bé s'havia de Cf'rcar una distracció i l'ha cerc-at. 
La bibliofília. 

FJl té especial predilecció per aqueUs librcts que 
es Venl'll d'amal!cUo/is i en té una col'leC'ció iute-
ressant{ssima. A ell no li l>ri,:ocupa, com a. molta 
gent, que siguin il·lustrats. Lo què l'intcrcs,..;a, par
ticularment, l·s el text, i després, la rafl-,;a de 
l'exemplar. Al~uns dds quI..' té són curiosl. 'ims i 
de gran valor artístic i bibliogràfic. 

No fa gairf:'S vespres, el !'.Cnyor Filiat va arribar 
Q casa n.mb un tom(:t d'aquells que anuncieu a 
Paris amb el títol ~ll¡:;gestiu de tcurious bookt. Va 
sopar i, era tant ¡'interès que la seva lectura li 

- No deús que tn aqUtsJ cuplet sor/its am b traj& 
de .oaré, 

- ~'olia dir qm el que suarà serà el públic 

produia. que, C'olltrhrianl<'nt a la ~Ya ('OI'tUfi de 
~rtir en b<'n f;opnt, !"a..'>S(..'lltà {'J1 Ull hutacó, encen~ 
gué un C'Ïgar i començà a llef'ir. 

- Que no surts, aqucst vt:spre? - digué, estra~ 
nyada. la seva dona 

- No. l~m vull quedar aqul llCr a acabar de 
fullejar aquest llibret que he comprat aque~ta 
tarda. 

La dona s'inC'Hnà. p"r mirar-Jo. però no hi en
tengué res. Estava {'!>Crit en l'idioma d'En Sha~ 
kespcnre i com (lue no contenia cap Jàmlna, reslú~ 
tava força difícil av<:riguar de què tractava. 

- I de què tracta, aquc:>t llibre? - preguntà. 
la bona senyora. 

En l,'mat, a qui la lectura d'aquelles planes bavia 
engr~cat, es ~rà i respongué a la seva dona; 

- D'una pila. de coses, .. Ja te'l traduiré des
pr&-, quan t'n." en ant:m adormir" 

La mulh.'r del senyor Fi11at, que el veu venir 
d'una llOra lluny, i a <¡lli el programa que es pre· 
parava per a aqudln nit no li anava del tot mn~ 
lament, se'l <¡uC'dà mirant i ~omrig-ué: 

-Es a dir, QllC quall S(:f(:m nl1lit, eh? Aixl. 
doncs, vols dir <tUl' mc'n faràs una traducció 
lliteral? 

ARI UnTA 



estudi de costums 

A IXÒ que vaig a contar-v~ cm \'a 
cx-6m.'r. ara fa deu 111l~. O sigui 
cn plena guerra t!uropea. 

La retirada dC'ls ali ab al front ()(..'Çiden
tal i les privacions (.IUC començaven a 
sentir-se a ¡:rança havien dth'rminat Wla 
forta corrent d'emigració cap fi F~<;panya, 
país ~gur. de canvi alt, )>l'ffectament 
ne!ltra1 i, ('11 a(IUclla llunyana època, no 
galfl' car ... 

Una tarda. estava jo fi la redacció 
traduint uns ro.d;ogrnmcs de Nauen, 
quan l'Alsinn, l'ordenança, entrà a dir-me 
que al salonet m'esperava una visita. = B~~ ~~yor;:.~g qU~e~e~~~~~ estran-
gera ... 

Vaig sortir i davant meu aparegué una 
gentil criatura d'uns dinou anys, rossa, 
menuda i bufona que m'oferia una lletra. 

_ ~6c la recomanada del seu amic
LabaUe, de Paris - em digué en el més 
pur accent del llenguatge de Molière-. 
No ha rebut una lletra seva? 

_ No, senyoreta-vaig objectar jo-, 
però això no té avui re!'! de particular, 
tal com estan le:i comunicacions 

_ Afortunadnmf!llt, el f,Cnyor Laba· 
Ue me"n'havia donat una altra a mà". 

Vaig llegir el paper. En eUa, En La
balle, que era dirc-.::tor d'una Agència de 
Publicitat de la me de Renues, cm reco
manava la xicota, que es deia Joana Bo
nel i era cscriptora, 

Resultat, quc em va demanar la re
comanés a alguna redacci6 all li dones
sin col'laboració, que li cE"rqu{'s una ha
bitació i qut" li cllsenyés on podia menjar 
bon marcht. 

Vaig donar-li una pila d'indicacions, 
~ vaig (er set o vuit targes de recomanació 
~ al cap de llOCS dies vingué a dir-me que 
Ja bavia trobat un parell de (dnetes, que 
a més enviava lltl('S cròniques a un peri~ 
dic de Marsella, CJuc es defensava bé j 

que mol tl'S gràcit.,,,. 

I.A TUIES-¡ 

Al \'I!"prc _ era fi de mes i, eo~a es-

tranya en una redacdó de periòdic, havia l''~'''~~~'''III.'''''''''''' •••• cobra.t amb tota puntualitat - se'm ya 
Ocórrf'r allar a pel1drc cafè a La Bllfna .. I qu6 et. va dir ton flare qUin te va veu', tant mudada? 
SOmllfl1 Que no em reconnla. Que Jo no era filia SeVl. 

Arribo i, mai direu qui trobo al (oier .. Oh, alxl, es veu que Ja en venia de familia I 
davant d'un picon.tarouja? 1

4
a ml'va (ranccseta ~Ahl \folt hé, molt bé ... 

de In. redacció. Jo duia vint duros ala butxaca, 10 que, ell aque-
0111 ]randte-vaig fl'r, lla, època representava qua. ... ¡ una fortuna. 

_ Ch~tl _ f{>lt 111. 'j!,l'Jltil criatura -- No des: - l si allés~im a pcnd.re una ampolleta de 
cobrL"ixi 4..'1 ml'U nom, F,-.tic aquí fent Wl estudi xo.mpanyn ~n nil rl'~('rva1? 
de costums l'el meu (utur llibre «Les nuits de Anen~ a dir que la xicota ~'ho valia i era de 10 
Barcl'1oIlCt. mes exc1tant que es pot trobar Cll el ~èllere francès, 

- -- ~ •• __ ~ ..... .. _.i ....... .... 



I-LA TUIES 

Qtl~ diu, .11 a! l Ja tllnn rf:putadú? Jo, M'U 
a hCUH' xampanya en Ull rt..'m:rvnt amb un home, 
malament :-,igui Ull conegut com vostè? Mai de 
Ja vidal 

- T~ \Ina xicota dc ... .:'nta! vaig pensar jo-, 
L'hai erracla, nqu('st ('Ol!! 

A qualts d'una jo ja crn fora, per anar al diari 
i \'.l'UH' la plana d« darrf:Ta hora. Vaig estar llest 
m'at, un quart de tres n pcncs. Sense sapiguer 
n.m, lt-s cnmes l:nt Vi.Ul portar totes soles a un 
carrer estrt t on tot <.-::,tava fosc,exC'CpC'ió feta d'una 
ca.~a on hi havia un lIum(·t ene ,com un far per 
gl\1ar als poble!' nàufrt>("!-. del'nmor. 

\'aig pujar cap amunt j, oh tt,."rrible sorpresa! 
1.a )l'andte c:<-tava alB, llegint un diari assentada 
rul.:o:-;tnt d'una altra lIoia. 

Ella, a p<'llCS .. 'Ol rcconcg:uÍ', s'alçà com un llamp. 
-!-iobrdot, no cm descobreixi. Estic aquí 

prenent notes ld al .. meu llibre tLes nmts de 
Barcclonc.. ~r 

I com que en aquell moment la demanaven, la 
]eanette \'0. d~ixal' per continuar - damunt del 
llit -- els seus estudi~ sobre les costums barcc~ 
IOllines. ... .. 

•. lo :MAX Bmmo 

Un cllprlcl de tenor 

LA Isabeleta, jove cupletista que treballa en 
un concert del Parat'lel, està en estat inte
rcs."ant. Si set ciutats gregues es disputen 

l'honor d'haver estat el bressol d'Homer, hi ban 
aJmenys set dotzenes de client~ que es di~putcn 
l'hollor d'ésser els autors de la graciosa panxeta 
que lIuclx la Isabel. EUa mateixa, segurament, no 
podria trencar el fil d'aquc:;t enigma - el darrer 
que li resta ~ c"\;dcntnlC'ut. 

Ara, tenint en compte to capritxosa que té 
d'éSSt'r una noia dels portaments de la Isabeltta, 
calculeu ço que gerà, poguent a tot oposar el 
prctexte del seu estat. 

L'altra nit, la noia, (jlll' 110 t's priva de res, va 
tenir un caprici de tenor. ns tractava d'Ull noi 
que fa bolos a ~abaden i a ~tntaró, i no cal elir 
amb quina ak-gria es va l'restar a cedir a un desig 
tan UJ!:radable d~~ complir. 

N'o ho saps? digué aqueU vespre, impúdi-
cam('l\t. la lsabclda a la Conxita.1a seva amiga-o 
Aqu('sta matinada sortiré 3mb En Frauce$c i esta
rem junts fin. ... (kmà 0.1 migdia. 

Vaja. noia! d felicito. l)cmà ja em diràs com 
110. anat, .. 

L'endemà, la habl'1L-!a, quc és un CQP verd
un cap verd que en aqut'St món n'ha fet madurar 
molts nItre!> - ~ prescntà al concert amb un 
mal humor de mil diabh..'S, 

Com ha anat, el tenor? - li pTt!guntà la Con
xita. 

- No me'u parli5, uoia! Allò no és un tenorl 
A la segona romança. ja t$tava afònic ... 

14ms \"'11 

L ... d.llcl •• del mlltr1m " 

MARIT i muller es barallen. Això. ben núrat 
és una ca;a freqüenta, que no té: res d'ex
traordinari. 

- Sembla mentida! ~ diu ell _ •. M'has enga
nyat amb tots ets anllcs!l ncUls amb En Feliu, que
U001('9 té setze anys! 

- r!,S tan finet i tan ben educatl 
- 1 amb En Carles! 
- Té un do de simpatia tan granI 
-1 amb En Federiel 
- Llucix' amb tunta fiuesa aquell bigoti negre 

i seductor I 
-.I nmb En Daniel I 
- 1.0. seva figura és tan elegantl 
- l amb Itn RaulJ 
- Parla tan bé i diu unes coses tan agradable:;! 

A ~~r~r;:=~r~~::~~~b;~:s~~rj~J~,:rl~ 
teves indecències amb aquest mamarratxo! 
~. - Pobre xicot! T'.S tan bon runic teul 
-------- ---.KiRñ'ÀÑ;'-



eLA BALCONERA. 

l[Jai:x ... 

Per la __ amiga 

la _ble orlúta A. B. 

/;úixel .. 



l A senyora 
Rita Bon
oc-abans 

Glòria, ver 
nom de gue

rra - havia fet 
unfi fortuna fa
bulosa treballant 

com una desesperada des 
dels quinze als trenta 
anys. Despré¡::, amb els 

diners guanyats amb la ::;uor no 
precisament del seu front, havia 
bl1<:cat un noble arrui Ilat i al 

Ca.<;ar-!;(! amb ell havia devingut no res 
menys que comtesa de I~afollada 

Però el passat de les per!'oncs no s'es
borra pas f~dlment i, ara, quan es parla de la 
comtesa i de la seva fortuna, els malicioso. ... baix, 
baixet, mormuren entre somriures discrets: 

- Oh, la comte!'ial Aba.n5 d'ésser noble ja havirl 
j ustificnt plenament el títol! 

CARLETS 

Roda el m.ónT ... 

I A Trini, en 
I,sortir de La 

ImlO1·tk'ión, 
va notar quc 
unsenyor~os 

i carregat de 
brillants. li seguia l'Is 
pa.<;~os. 

~1odestamt"nt abilla· 
da, la Trini semblava tal 
mcnt una modi'itcta quC' no haJ.!;ut 
trC'ncat mai cap plat ni cap olla. 

rna hora mes tard. la Trini i et 
senyor dC'ls brillant:! parl,\\"en cn la iu-
timitat d'uno. cambra dd Xa/do 

- Crt"gui, !'cnyor, que és la primera ycçada! 
- No imii!'teixis. N'~tic convellçut. TlIlC molt 

bon cop d'ull jo! 
I la Trini mormuràt'ntrc dl'nb;, tota estranyada: 
- F,!' capaç de crcure-!"ho:aqucst beneit! 

CALENT II 

-- ._-_ .... -~1 .... 



10- LA Tt:IES 

Lli comtdla que PasSII 

Lllço dillcn 
L'escena representa la Cran;a Royal un dijous 

de moda. La sala tstn plena de dcmes nUIl/ues, de 

fze:~:~mAded~~;,n :'7:tetz1:a~r;~::c~le:;~~'t'!u:z~s :e:: 
ressons absurdes ... 

Assollat en un reeó, dal'a.fll d'una tauleia pelita. 
En Jordi Ricar/, jm.tt n¡an:,,'" d'aflfos, beu li petits 
glops m,a copa de Xtt'h De tam NI tant mira cap 
a la porto rom si espert.~ li a/grt. Per li, 111/4 xicota 
d'un.~ 1,j,;1-1-t'I/1'1 an)'s, pkna, rodenh', prematura
",cnt madura, ar"iba, mi,a amb imPMièncja ¡, 
per fi, descobrint a En Ricard, rO", cap a la st'l'a 
taula. 

JORllI. Rones tarde!', }li1ia. Ql1è pa,,~a? Per 
què m'has teltÍonat avui quC' tenia dicnt!'-? 

JÚLIA. No ho vulg'uis ~nl,igtlcí ... 'El meu ma
rit. 

JORnI. Ha f1,,-irat (ju(·trom? 
JÚLIA. Encara no, Ft'tò ($tà ('u cantí. l liumell

ge, al I,icct1, .... as ficar In Iota 
JORDI. Què .... aig lliri 
JÚLIA. 1;,t n'coHtcs que jo l'ar1nva al meu marit 

de la Conxitc.? 
JORDI. Sí 
JÚt.IA. rlo_n~, ht; tn VfL'i dir, ficant-te a ta 

Con\'l'r~a: - Ah, ~íI J nIn conerl 
Jonm. l què? 
JÚI.lA. Tu la concixl'!!' 1~J(luè l'hl.:ln trohada 

molts cors al tXalel) alllL aqueU atlJ!:l~, entn:nu
dor de futLol. 

J0ll.DI. Fins aquí. no hi veig n'" de particlllar. 
J6.1A. FJo;pera'l. ¡q mtu marit, (JI1C ~Bl' qut' 

la Conxita h:\'\·;a (-';obt ('upktbtn. I:!' .... a e!>tranyn.r 
de que tant tu contjo, 18.('011<',:'::11:" ;im. Ja o;;ap~ quC' 
ell n~ ":01 qUi: jo til\t"ui aJlli~t1(~. LlaYor~ jo ne 

- Per q'lè t'has canviat l'a,ICU de dit? 
- Perqut fit ttn has sabut liav-mc-la bé. 

. ...... 
UN QUE .Gf'l LLA. 

.. Jo réc molt rC'Jrtdnli! a, molt poèljcj~, í vos/U 

. • Jo '" de Reus! 

¡o .... t'nt.\t \lna histò~ia. l.a COllxita la conec, perqtl~ 
havia fet de ma.niqul .... in .. nt nI dafTeT Sal6 dl' la 
::'oIada. Allí hi na .... ia 11ll dl'}lt'n<lent que es d(·ia 
Pomèul'ch. que la .... 11. dti'honrnr. F.s morcno, té 
un naS gros i ara fa de bailar{ a :Madrid. Dcmé9, 
~'n. ... <;('mbl3. molt a En 'Marcc!í Domingo. No t'obli· 
di~.l;obH,tot, d'això. J.); molt intcrcs!\ant. . -

JORDJ. l per què tot això? 
JÚUA Per no di~repar del què jo he dit a 

l'Eduard. r'.Spera't. Tu, a En DQmènech, no el 
cOllcix($. 

JORDI. Ah, no? 
Jt"1.I.\. No. Tot això ho !\ap8 perquè t'ho va 

contar En Batllés, t.:l t('11 ex fi.oci quall explotaves 
aqu('!1 cafè !.:oncelt a Sabadell Es d'allà qu(' la 
coneIxes '. 

JORDI_ Ja, ja ... Em sembla quc m'h.o hauré 
d'ap\Ultar. tot ai.,;:ò. 

nr!.~~~ !~s~· rI~ét~ns ~:~~:~ J1? :;:;:~:oi 
les sevcs nebodes i haig d'entrar un moment al 
sabater a fer una prova ... Adéu! 

JORDI. N'o vols pcndrc res? 
JÚI.fA. No, no. Me'n vaig corrents. No t'oblidis 

de tot això si l'Eduard te'n parla, eh? Adéu! 
JORnI (tornant a beur~ un glop de Xerés, com 

per a pendre forces). Em sembla que tornaré a dir 
bestieses. La Con..xita ex-maniquí, En Bau1és que 
va deshonrar 3. F.n Doménech, vull dir, En Domè
nech que va deshonrar a En Baul~, ah, no! I.a. 
Conxita que va deshonrar al meu soci... Tampoc. 
El meu soci s'a.<;scmhla a En MarceU Domingo ... 
No, la Conxita ... En Domènech que fa de bailarl 
a Rabadell ... Ah, menys ... En Bau1és, que ara està 
a )radrid ... No fOn !\ortiré pasl Em resulta més 
ellrCV('~sat que la trigono.mctria quan io jugava a 
caramboles al .Gravina.~ en lloc d'estudiar el bat-
xillerat! \ MARCIü. TmtRA 



En aqll"ta Seeel' hi pu'uearem tots el' CONTES 
Ciu. te'", eevlln prepll d'b,er eentats a ItS velles 
ueroltl de q\lluU anyl ,el amunt I que ,1(Uln .. pes 
.'h'n eone~ta ,rl' barrtla1rulede ... h LA TVIES. 
O'equnh eontu en premlerem un uda n6mert emlt 
la '",eetable quanutat dr fdlt\! ,th'., tI"ra~u tn 
la nOltra Admlnlst,ael', • ptt tiro , .. tal all que viI-
qUin lor"e Barceloaa. Alert., dlnCl, , apretar I"lllltt 

La. ..noda. prActica 

ENU~:t~~i~ el;~ '~~'\;:lé~e ~i:::l~~aq~~m;a~~~~~ 
in\l~in:lr, t, com qu~ e1'(\ h th! m~s I acabava 

~n~à~re~~lil~II~~~akt~a nI d1'spatx on treballava, 

Però quan va é<l.'\ef al carrer, 1'Q.'l&Qltaren lUIa sèrie 

~1~tU~'~~~c1~~ ~;~~~~:/ Íoi~~'n~~r~naa~~~~:e~~ 
Llcminadures, en teUla la mar ... Finalment, es "I 
recordar que a In Pilar li poc!ia Eer un regal bonic, 
barato i pràctic. Unes ("alces, J..es que havia estrenat 
al Ca"ar.se, en efectt", estav .... u un xic fetes malbé 
degut a l'intell!>ital del treball que havien tingut de 

8UW:~~~t~~r a mUl. botip:a on treballava, prcci!\ament, 

~~/d~~e~eJl~g~\llN~:e~I~~~:e~V~\:e.8l~ !t~ol:i~~~ 
~gurar era de lo méllnou! mé'l cluc:, . 

Content i sati!~fet, ~l martt de la PIlar va arnbar 
a casa !ieva. 

_ :Mir~ què et porto, Pilar! - digué, tot content, 
En Badoret. 

, 
= ~l'-~~fi~\/E~108~0~~~ -=-~: :k~:à~~~~ m'ba 

dit que era de lo millor que hi bavi a ... A més, m'ba 
ensenyat 1e8 q\U' duia i eren exactes .•• 

GeSTAU PL!o.TEJA't 

I 
La. no~a. ver.on~o-

AL carrer de l'HO.'>Pitll.l hi.b" W.18 botiga d.e con
feccions on tot sovint exposen roba interior per 
'Ienyorn. L'altre dia hI haVia una camll'la de 

núvia, amb uns Uacds de color de rosa. que era una 
vertadera merovclll\ 

Uren (jUJ.rtl de 1ft', lt la tarda o ail!:ui l'hora dac<l
les iUo.u.'stc-t,·. i cl~ al'll(" dl":lU :'e avcn a la port 
viellt.h:" p_, ,::ar I t'''aut·lo?ln lio-.-tcs, l>e prompte' 
~'aturà dava.nt la botiga \1l\a xicoteta d'uns divuit 
anys, n\~lt balolln i ,1'UI\ ao,.p,:Ct\· t¡mi,) que la fcia 
encara mé::l angdlclI.l i Tn(:! end..w1.u 1\. Com t'mbada.
!ida, la ,lt-lidosa ciÏ t.lra t, que.li mirallt la camisa, 
qUI"! tal volta evoca'"a e l ella e15 somnis ili~urllts (l'Ull 

Prin'ep Enn\IIU\olor 
Qllt-, 'iagrll(Ll esd, dil'eò f;.diT·liwld('l~ 

dC{'I':wlcuta. q ••• ~ una \'e '.idI.'ra p"¡¡ga en qÜl'St¡ó 
ell' xkote ... 

_ ns clar Tle lloi' - ,·ontcstA.la nolu. 
mo¡¡ ~u~~ ;'I~ e~~~t!'r)¡~.~, al teu gust, passi. i tilulré 

~~ nll;:lí~Il;;' (·r.~:~~I~:~I~ld;/i:~~ ~UII 
M:n~r m.,tt enl IOnd i molt 11.:1\;\bk, i ai v~tè ho 
de!>ltja, no té lU .... que c'ltlal ,h treurà la cam1&'l de 
seguirla 

X. 

El per què d'una VI.lta 

- .---~ .. _-_. ~ 1U ... 



~ ----------------------------------------------I 
Cobert 8CI1amcnt per l'anlpl!:' talhofnoç. de cotó fU5-, 
i ab estorats u,ll" de la dont.ella ((le nom, sin6 de: fets) 
s'atxapA a la banyera, t>'cntr('Qbrf un ::ric la roha ... 
i !'Q;pectar!(' qucs'oferl als vl1~ de }',"-t:mèt li caw.à tal 
sorpresa, ~ut! no pogué rdenir un eTit. 
at d...s~~~ir~I~~.fa VOI>tè, b,C\lÚ1-exc1am¡\ En Rotard 

-Res.,. -mormolà, con.fO\W., la xicota--. P,I;tI\va 
intriJ.':a,{a pel, rel dt' que vO!'>tè, alt I ~ros com és, 
Vin?,lt61 a !lometre's a 1\11 tractamcn1 a aq~t bal
neari... Però, aTa ja romprenc el mottu ... Jo no sabia 
que hi hagu~in bowlS tan poc dc:oenroillats de ... 

LI~er~ ~:t~~:'~~;i~ ~~;¿n~i! 7'~~br~l~~jg
~~i~tr~tad~~~~t ~~i~~~~~o~~r!',a~~;,~erar de 

-SI ... mui, 5Ón coses de la vida ... A mi em van 
dir que aquesta ai~l1a dcsenroUlavn <'Is membo"es ... 
l per al:J'ò h vingui I 

A. ~fru 

+ • + 

D R què 18. Lh.lisa eT.ll Ulla cn'Onda e:;tricta C'ul,npli
dora deh .~eu. .. deures conjugals. d·ailtò. mngú, 
peró mngu, porlla dubtar-ne. 

Ara, de què lIe bolla gana hauria fet mancament a 
aqnests deures, d'a;ltó en podell estar absolutament 
convençuts. 

I ~ que. tanmak-ix, el seu marit feia ma.su. llar
gues It's quarc!ltnes i 1IIa.'lSa eurts els carnavals, 

Es clar que !l'.ha de tenir en compte que (1 l'edat 

d'~~~t ~~~~~a ':~f;I:~~: ~ol~~!e~'!'~lIa. no se 

P 1~,~l~s ~=~ e1t~~~~i.pas&és el dia fent puntes 

ju~~ra a ~:s =~i~e~~ ~nJa'W::!r!~6n i cal no 
Quedem. dOIlCS, en què la Lluisa tenia gaua i en 

què elllcu marit la (eia dejwlRr. 
No té. doncs, res d'estrany que, la bona casadeta. 

calUada de !K"ntir ma..a tiVQ.Dtes Iu portes de la 
feticitat, deddls cercar uu porter que le¡¡ hi obris de 
bat a bat. peró com a dona moderada j conllCient. 

:~~~~:ae ::n~fr~ ~~I:~·:~ld:~~n ~i~~d: ~~an!:~: 
sorti de ca.'Ia, ",'anà a COIÚCSf.at per tenir bu,g-ada feta 
per un parelt d'anys i despré.'I allà a cOllsultar el sell 
c~ a la senyora M~lIica, ulla pit.onisa de molt renom 
entte' ds casal!-> infidels. 

~ r doncs. què la porta per aqtú, st"nyora Uwsa? 
Alguu tripijoc del seu marit? 

- Ca". res, .. una consulta. ulla petit.n. coll.~\Iltascnse 
impurtància. 

Vostè c1irñ 
• POIICS, liCII1.i1la1l1('nt: jo volclriasaber 1>i, CBS d'en

ganyar al meu marit, ell t>e n'enterada 

d·Il~llu:t;~YO:::\~J~;.i~~lr:~a v;ri~~:r~a~.o':;~ i~'l~:~ 
sulluv('1l alballs de *rdll<,('au, Pl'ró, tirant de In seva 
iIL'l,gotable ciència, la piloni"". va tirar de cal"t~, de 
talismans i rIc iOrtilegi. ... obh'l\Iut per ft una conc:lUl>i6 
aj;tlll8,lable per ra laclit:nta 

- H-;colti, senyora Lluï<;a: quants anys té l'I seu 
marit! 

t,.'inquauta d~ , 
~ .\ixi, estiga trallc¡uila. .\ Aquesta edat no hi 

ha cap l1I.n.rjt que >;e lI'enteri! 

RAI'PI,J!S 

La petita f6.buJa 

A 2T:lo:STA ràbula és (le personc~ per consegiknt , 
no ~t éseer de quan les b tie~ parlawn. fu 
una fàbula moderna, dC1!:uda a \UI reputat C8" 

criptor, quin nom callarem perqnè el reclam, per la 
gl·nl que té quartos .. no ~ deu fer de franc. . . 

L'autor é3 elll,:nllC irreconciliable del matnlllonl. 
A l'U no h parl('1I de ca...¡amcnb, dc criatures ni de 

r.0~tatgc!>. Al di~ble I.ligams inútils. l,a Uibf-rtat, 
a Ihbc't.at és lo millor .. 

En una reunió a que fO.1I invitat l'altre dia, una 
M"nyoreta, ro~a bufOlla, l'lllvltà, amb un gentil des' 
enfado, a ballm', Ell cs mostrà cncantat, perquè lelI 

~~e:nf~:~és,li p~~~~:1 ~~~Óp:ts~,B~~~~~,e~~ 
a fer pa.q.ar amb un XIC de màlaga. i. després. la !lOla 
P'"egà: 

- Vostè que escriu tan bé ¡que sempre sap tantes 
coses boniques, contin's,en alguna! 

- Oh - va excusar-se modestament l'escriptor-: 
No bo creguil Les de la gent de lletres 500 quasI 
sempre rOC intereasallul 

ens-~~~,:n:~~:el~~=~1t~c:i!ò ~~~;::~o~¡~.~' ~ 
- Proul Em dono per vençut. Valg a rccitar-Ies-W 

ulla petita f¡\bula de la que tillC el gu.st de ser-ne 
l'autor. N? els enuetindri gaire. P..s curteta .. , 

- Digull Diguil 
Llavors, remarcant els mots, ell recità: 
- UtI matrimoni iot"~ s'amava 11mb Iratl loli4, 
- Ai que és bomel - digué la senyoreta - Con-

tinui, continuil 
-s;:f: tf~;i6~:I~:aï.:tillament el fabulista. 

-:;:¡: Tenen ra6. Manca la moraleja: 
Per conuC'"'", ls clar, un dels MS s·avonoia. 

••• 
El .. ODt nO fa la 80_ 

R. AMpOIJ.A. 

Nov~~~r~~i:~r ~ ~ 1~::";;;, I~:6.i~~ ~~: 
sabia el carrer i el n6mero .. sena fàci l de t ro-

bar-la. 

di:::el~~t;~e:~u~~u d::r:t~, ~~~~U411~iI~~~! 
de conyac i, despr~ d'ellccudre un muria'l com ulla 
xemeneia, s'adreçà vers a Muntaner 219, 

Anava m~ tivant que Wl nlOtor de .H) cavalls i 
desplaçava més calori~ que una. locomotora com
pound, 

Caminant qUB..'Ii amb tres cames. arriM a l'adreÇa 
desitjada i, adelerat com ulla cnatura de bolquers 
quan veu la grossa, trucà a la primera porta que se 11 
posà. davant. 

re~t~r~l~t~~¿~1C:~I~~t1l~~~\ ha~;~ida d'aliments, 
- Perdoni - féu En Raf(!1 un xic ebarat -; no 5é 

si lIl'equi .. ·oco. pt'ró, no viu aqui llna xicota que es 
diu Cari/ien? 
~a Iloia tS donà compte de ~gl\i<la fte l'estat del 

vihltant i, obrint,sc de bata. digué amb tota natllra.
litat: 

- Pn" .. i. jove, p:\.~i, que per 10 què vostè vol, tant 
i~ qu~ C~ ,ligni Cr1rmen C()1Il Camèlia. 

RAPRSTA 

lo. t. , reml .t • • 1 • • 10 ... . ,.. .. t: 

Va bon erre.lo 



bé nO satisfll plenament les necessi
__ .---.... '.- <k1 cos joVe i arde. de la DOi .. 

cap caprici, per gros que ...... 
<ollam .. !IDa U tot lo qa6 deoijia. 

... ~",eI bo ...... cada ..... 
"" 1IIOg0Cl - i abW '" boItout bo 

li UB boll regal. 
diali va dur "" .... n _~~ca 

~,:!:;.d: ~e= ~=:: ¡j'ric"i-
ItD.t, i tota ta tarda la est;gu~ DlOItrant a lH seves 
ImiguH; que la van trobar digna d'una princesa 

~~ dam,a bota, vi""" la Nori, una DOia 
,ae eaU amistuçada amb un alFnter. i al COll" 

'""'plor \' .... 11, li digué: 
_ X .... de Nul On dimonis ha <omp,at aix6, 

tI teu "";cl ili que ha fet aquest oiJOII 110 tf 

~Q:11IO fs bol - intenoP ..--ut la 
zieota. 

_ SI ... Aqul .sU lo pitjor. J!o llIl& pedra mag
lII!Iea, el platl fs de pri_ .. però, ¡¡",,'t q ... mal 
\Iluutadal 

_ AI, Noril _ respongué trlstement \. Valen 
tina -. No fi soI.",.nt r.smeragdal 

C.a: KBTT 

- ._------ _.-
, EL ( I n [: L l .. ~;l" 

_A- D [ 1- ·1 " 

li' R[(ADER ft 

_ Mertrc,,': voleu di, que fIO MI'" ,.,."".,... 
~~o m leu CIU. 60tt Ito"..; " " cOIlU"" s.-.. 

Oa _4' __ 4eJ-" 

oI.oUbolté __ l._k~ !"~...t 

=~!.. ;""¡::"...i.i4J 2;16-
tcnI que ~ que el catte de Iu tl4werd&a ncl'bi6 
~ 1Io.eoa el 11 de Ibayo.. • 

J.4tterrible. J •• aquesta DOVa! Y ...... 110 hi ... qal 
la ... ....,u. 



U-LA TUIES 

La dona més feU\,a 

~ ~ 9ilf:~1! ~~::: !:i~~;a ~ ~e;:~ La que 
- La que té seixanta mil duros. 
- T'equivoques. E' l'altra. 
-Com? 
- Molt senzillament. [,a que té seixanta mil 

duros voldria tenir-ne més. En canvi. la que té 
.sis filles. no és f~ci1 que vulgui tenir ta sèptima! 

K. K.!HUET 

•••••••••••••••••••••••••••••••• :.!.-

De la vida alegre 

On COSfil no"ea~ No gaires. A ¡',Ed,ém, Ja Elvlreta 
d'Amaya. que crida com si tingu61 raó, i la Yan
kee, una lIoia d'alió més quitJla que ra passar 

una ~lona deliciosa als cOl1currenu, i unes matinades 
.amb milsica, ba1letuga i xampanya que lla poden estar 
més alumades. 

Un .xiqUd més avall, vulgo tlrontecarlot. bi ha En 
Llovet, no aquell concessionari de tauletes de joc dels 
ttmps de ¡'antic t~ilU. sinó un senyor que és ,·entrlle1:. 
T«:nen t.amhé a la J\,(ercellcta BuellO. que I>u,,"ol és de lo 
milloret que corre, i la Col1xita CiaIlCTOS, que &!>ans 
d'ahir va ésser el seu sant i li dL'6itgell1 moltes feliCltata 
j ben llargues. 

A e4'n d~oIies Bergere. ha debutat La J ava, que diuen 

- I ptT qfu no vols venir a l'Edbt.? 
- M'hi avorrdxo,' mis m'est.mo anar al Liceu 

qu e es pot Nlu-n)'ar nlis. 

que ~ l'autèntica, o sigui aquella que c~lten lea raspes 

me;ey~~~~n l~rc::.aia Maria del Albaicin està ~ 
dia més seductora i al tNovelty. tiren encara de F,!
F,i, reforçat amb un quadre de ahow;". Visca el ca.sU-
eismel 

LA colla d'En Santpere u'ha encertat uno. de nova 
a l'd~8pallyob, F...s tracta d'un melodrama sen-

vaU~iit~o~~t:,:J:~eill~':iliaJi:::'CSpe~í:r:~ 
La filla del ebarlatAm. Es wla cosa que està força W i 
~ue a'aguantarl molt temps al eartdl. Peró, per si ai~ 

:lli ~b d~al:n:r~~~:?;~ns~~aaJcl=ri~f~I~~r. 
que 110 es deu pas referir a nosaltres, que lo que és ara. 
de gresca en fem ben poca ... 

A Novetats hau estrenat una cosa de J'Arn:ehes I 

~~~~;U! 6Udef!e:~~~~~,t~~t~ ru~':é~ï:~;: 
diverteix bastant, Dintre poe tindrà lloc l'eatrena de 
tr.a Venec:iQnu, d'aquell grall rucstre tan petit que es diu 

se~rPlo!.~cld~·'Taverne, animat pel sen èxit de tLa 
Pau1a té unes ruitges., ha eatrenat al Vlclon4 _La Vi
eari~., amb l'obra d'En Fortuny ell aparició I tot, que 

hal~\~~ ~;!~~l~~~e~~¿;~?~l1m •.. alia vii. revista 
heterogblia, on hi ha de tot: experiments cientifics, 
exhibiciollil de boxa, i nenes maques. 

Ja s'ha illauguratl',Olympiat. E. un circ més grall que 
la ca!la del lJc",b" ,no.sc4, amb elefants, roques aW&es
trades i molt més civilitzades que moltes toques del 
'Royah i del ,Pompeya., uns clowns molt graciosos i I1n!l 

%!~~:tte~~e~~;~ ~~1:~~:la~~ ;:~ c;.re~i~~~ 
cèntil1lS ... 

........ ..... ............ ...... ... . 
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