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ITJ -Sàpigues Que he anat a troba(a la teva dranceset .. I m'ha rebut Insolentment, arribant a tutejar. 
e, COm sl totes dues haguissim menjat al matdl plaU 
- Menjar? Tant com menjar, no, donal ••• 
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Barcelona, 10 de juliol de 1924 

La mossegada 

A En D.eh i S.h-.t, I a1trt! dia n'hi va p3.'>.;a1" una 
de crespa. 

tJn gos, que, a la ~'ut'nla, es va enamorar d'~l1, 
va voler demostrar-li palesament els seus senti
~cnts i ho va fer, com al.'Q!:itumen aquest!;':; bes
t1{~tee, davant-li mossegada 

En D.ch, que és un home predsor, se'n va anar 
de cap a la casa de socors i aquí va I..'omençar el 
seu Calvari. 

Ja el van curar, ja, però el feren anar a l'Ajun_ 
tament. a la Qucfatura de Policia, al Jutjat, a 
<:~rcar ~l gos per posar-lo en ob5ervació, a l'Ins
tItut Ferran ... Allò era Ull mai acabar! I tot ptr 
~::artita mo:JSeg.:.da .ten'JC importància ni gra-

E~ D.eh estava dC!leAperat, mes la seva con
¡randat arribà al comble quan arribà a casa de 
a Seva amigueta i aquesta li digué: 
des~~~rui tot 10 que \'ulg:uis, reiet, però, mossega_ 

Un comerciant honrat 

Aquest conte podria ésser de jueus, però no; 
és de catalans, i de catalan!S dd barri de Ribera. 

L'un és el senyor R.ss.ch, comerciant en pr~ 
ductes alimenticis que ha tingut \'àrics alternatives 
en els seus negoci .... L'altre és el s.enyor G.b.rt, 
cansalader retirat q\le avui t's (¡edica amb exclu
sivitat a l'o.gradaLte tasca de tallar el cupó. 

Tots dos prent.'Jl cafè ..:ada tarda al Suís i allí 
parlen de po1ith:a, dd temp. i de llP:gocis. 

No fa gain.'"S dics, el Sl'llyor C..b.rt va preguntar 
al senyor RS~.ch· 

- Què? Com li van els Jle~ocis? 
- Bé. Aro. tinc.' en marxa això dels pastells de 

llebre. Em vaig guanyant bastaut bé la vida. 
Tinc ja molts hotels que mc'u compren .. 

- l quiua enredada li fa, per aconseguir un bon 
benefici? 

- Home ... jo, cap! Sóc un comerciant honrat I 
- Bé ... Alguna cosa hi deu fer ... 

Ja veurà ... Li confessaré. Amb la Uebre~ hi 
harrejo carn de bou .. 

-Ah ... 1 
- , .. Però ho faig honradament. la meitat de 

cada ... 
-La llIe:itat? 
- Sí. &enyor. Per cada llebre, un bou ... 

La resclsló de contracte 

1.0. darrera aventura d'Fu li.55.d., tUl dels VJeIU 

111arcltrtlrs més acreditats de la Barcelona que tre-
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bn1la i juga, mereix é-sser reprodtüda en aquestes 
pecadores planes. 

En B.5S.d. ea va enamorar no fa gaires dies 
d'aquella ros.<m principesca, fiUa de la poètica Hun
gria, que balla com una baldufa i llueix aquella 
esquena que fos tot un panorama. 

L'abordà. un dia i varen fer tractes. 
_' Quan voldries cada mes per ésser la meva 

t¡umda oficial? 
Després de fer números com si s'hagués de cons

tituir una empresa industrial, tancaren el tracte 
a mil clnc centes pessetes mensuals. 

Vingué el primer dia, o millor dit, la primera nit, 
i En B.ss.d. es va aprofitar en la forma que pot 
suposar clllegidor. 

Al maU, l'home es va llevar i digué a la xicota: 
__ Mira: m'he repensat i no em convé. Es massa 

car ... Veurà.S: haviem quedat en mil cinc centes al 
mes, oi? Hem estat mig dia junts ... A proporci6, 
et corresponen cinc duros. Aquí ets tens ... 

l per aquest procediment, En B.ss.d. aC'onsegul 
passar una nit amb una de les mondanes de més 
preu de Barcelona, per la modesta suma de 
vint·i.cinc pessetes ... 

L'HORTOLÀ DE SANT BOI 

Les ombres en relleu 

EL senyor L1abrés és home de molts quartos 
i molt aficionat a les senyores. Com que no 
tE: altre mal de cap que preocupa.r·se de 

quina empaitarà avui, l'home es diverteix bas-
tant i les seves conquestes - pagades amb bons 
bitllets - es compten a cabassos. 

Dissabte passat, l'home estava a cEldoradot 
ocupant una butaca de les primeres files. Casua1i· 
tat o intenció deliberada, al seu costat s'assentà 
una noia rossa, alta, ben formada i abillada 11 la 
demière. El senyot L1abrés va creure que a1ll es 
presentava ocasió pet fer·hi quelcom. Va iniciar 
la conversa, que la noia va acceptar de molt 
bona gana, i quan es va fer fosc per començar 
les ombres en relleu, el nostre mtux mardu14, 

es dewck a comprovar si els encisos de la gentil 
criatura eren reals i vertaders. 

Ja ho crec que ho eren! I que la noia semblava 
compartir l'estat en que s'havia posat el senyor 
Llabrés. La ~a mà esquerra, quines carlci9 
senti al cap de pocs moments el nostre heroi, 
semblava que cremava. Encara no s'hagué aca
bat l'espectacle, tots dos sortiren cap al carrer i 
en et primer automòbil se n'anaren cap al tXa1ett. 

Hi ban cops - i sobretot, hi han edats - en que 
les energies humanes enganyen. I això fou 10 
què passà al senyor L1abrés. Tota la seva ardèn
cia, quan es trobà amb la xicota als seus braços, 
es redu! a. res, i l'home, xasquejat i avergonyit, tin· 
gué de confessar-li la seva impotència. 

- Però, completament, completament? - pre
guntava la xicota amb un desencant terrible. 
demostrnnt que en aquells moments i tal com 
ella es trobava estava disposada a acceptar de 
bon grat 10 que ell pogués donar·1i, per poc que 
fos. 

- Completament, noia, completamentl- mor
molava més mullat que una gallina el pobre 
senyor Llabrés. 

Ella, al final, es resignà. L'amor té molts 
recursos i ella tirà mà - 10 de la mà no és metà
fora - d'un d'ells, bastant primitiu, i qui co
nema molt bé, ja de quan era petiteta ... 

De prompte, de la boca entreoberta de la noia .. 
sorti una súplica: 

- Dem ... dem ... aquelles ulleres ... del teatre ... 
La seva veu tremoladissa demostrava palesa

ment que l'excitaci6 del seu cos. sacuditj pel 
plaer, creixia... Il<.o 

EUa. Jo, dtl matrimoni tn tlne una visió molt 
impllL 

El ma"t. Dona, Jo molt HtrdL 



',A TU!E~6 

O" SOllrtlOl, AIINrl, tfll.nlmtnl. mon tftt.nlmenl. =---' 
0'0 Ab, "'11 IIlu ,nltnlmenl, ~.r.? No 1111(1111 por, 4u.!-.)tM •• u,. .... curi 

Ell, com un autòmata, allargà. les u1leres.!EUa, 
.repeti: 

-. Dius que res, res ... 
- Res-tomà. a dir el senyor Llabrés-; 'és 

COm UDa ombra de to que havia sigut ........ : :J 
di;ê ~av~~i~ ~'~i ~i:~:··l:·~~~,x::~ll er:~ ié~.~ 
lleul 

K. BRITST 

Quim, gosadi .. 1 

VAIG trobar a la Lola, passejant pec la Ram.
bla. amb l'aire inequ1voc de qui està. avo

rrit i .cerca una manera de d.istreure's. Per 
ta Lola, de maneres de distreure's només n'hi 

~ liap~t1~~ t:ei.:O: ::~=~~~ea:e~ 
tes lleis de la natura, mascle i femella, i la xicota 
anava sola, és molt natural que s'avorrfs. 
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_ LeI mlldu orientals ,Imposen I no hi ha mts remtl 
que ,tnllre lel C06tl Iai com vlnculn. 

La Lola bavia estat un xic de tot, sense arribar 
a rodolar completament a la. mala vida. Capsera, 
dependenta, manicura, i, finalment, mO<!el de 
desnú, ofici que jo creia continuava, pU1X em 
semblava el més apropiat al seu temperament. 

- On vas per aquests móns? -li vaig pregun
tar jo. - Que té mandra, avui, En Ricard? 

En Ricard era un bohemi conegut nostre, per 
qui lleMa de model la Lola la darrera volta que 
jo l'havia vist. 

_ En Ricard? - em va dir -. Es un porc i 
llll desvergonyit I Vaig renyir amb e11l 

_ Què et va passar? Et va quedar a dewe 
i.llJ.!ma cosa? 

:"ilo és aixòl Es un home que no respecta! 
lïguratt que un dia que jo m'estava despullant 
per llOOal' fI''''' ma;a à",,,u14, va tenir la barra 
d'entrar al meu quarto i sorprendre/ro en ca
mj<\n! 

S. I. ST<LL 

La sorl dels animalets 

AQUF.U. capv~pre. l'Isabe1eta., la gentil depen
denta de la ca....~ Boix, Foix i Moix, S. en C .• 
perfumeria i guanteria de luxe, esper~va 

impaClenta que En Joanet, el seu promès. la Vln

gués a cercar. L'I~abeleta, aquell capve5pre, sentia 
el temps. i experimentava l'imperiosa necessitat 
d'anar, UI1 cop mé~. a tancar-se una estona amb 
En Joanet en una cambra d'aquell xalet del carrer 
de Muntaner ... 

En aquest món. lc~ coses 110 surten mai com e~ 
pen<¡a ú: en efe('te, quan arribà En Joanet, tenia 
11n posat tot en<¡opit i <¡emblava preocupat o de 
mal humor. 

En Joanet tenia sovint aquestes crisi~: quan es 
di~gustava amb \10 client - era viatjant de fe
rreteria - o se li avençava un competidor, ja no 
sabia on era. 

L'Isabeleta. es penjÀ del braç del xicot i aiD 

~:r~~~~~~~n~~~oz:~it~~.de l'Aixamplis, 
Per fi, l'Isa.bc.leta, que ja no podia aguantar 

més, tingué l'idea de dir a En Joanet: 
_ Joanet: a que no c:;ap" on se m'acaba de ficar 

una puça? 
- No ho sé - respongué el xicot sense desarru

gar el seu front -. Com que totes les puces tenen. 
!=:ort .. 

XA.R LETns 

Ara .1 que .mlrem bél 

L 'ALTRA tarda estàvem al cafè uns quants amiC! 
xarrupant el lIe~tim xicòria que ens ser
veixf'n, quo.n arribà un senyor a qui algun." 

de la penya no coneixíem; s'assentà, encenguI! u~ 
cigar, demo.nà cafè, i començà a parlar de la Sl

tuaci6. 
- Sí - començà dient -, ara sl. Ja han passat 

les empentes. ATa ja podem estar tranquils. Es 
clar que tot està. car, que no hi ha gaire feina. 
però, apart d'això, es va fent. 

El bon senyor continuà parlant amb un opti
misme que n06altresnocompreniem. Va comentar 
la mar de coses: el Ruhr, l'assas.~nat d'En Ma
teotti, la poHtica d'En Mac Donald. Feia l'efecte 
d'un d'aquests senyoTS que cada mati s'empassen 
tota l'informació telegràfica de La VanguaTdia. 

- En fi - digué després de molt enraonar -. 
Lo essencial és que nosaltres estem bastant tran
quils. Afortunadament, han passat ja els dies de 
prova ... 

- Vost~ ho creu? - li vaig preguntar llavors. 
- Ja ho crecl'- em contestà arnh un aire de 

profonda convicció -. No veu que ja ~tà molt 
avençada ]a temporada? 

FJ bon senyor era c:;astre1 
PARF:r 



q]aix ... baixe!' .. : 
eonfes d 'una infJènua 

FOGOSITAT 

G N 1m recó d'UK iard' smyor;al, on s'hi cele-
bra t4fUl lesta arisl()(:,dtica. 

L'E,,,cd '<na la nU estd fJtrsegui1u com 
un gos a la marquesa vidun dc BontTemp. 

ufta jamona qut li lama d"tJsacillble. EIl4 se l'es
colta C011l h senth Pkure. Se li ha insinuat de Ioles 
maneres, però la marquesa es moslra inacCtsible a 
les seves p,ett1lS,·ons. 

Per fi. apropant-se-li enfebrit en 14M recolzada 
tmtbrlvola del lardS, li diu a cau d'orella i en 1m 
tremolor càlid de sensualitat: 

-MarqlltslJ.. Sóc un fenòmen ... S~t, seguides ... 
S,Il ... 

Ella, en tm somrís amable i donant Ull cop" a 
l'espaUla al seu perseguidor, respon sospirattt d'ut.a 
m4ntra i1Ulefinid.a: 

- Pcr Déu, Ernest. no posi lImits enutjosos a lo 
que la naturalesa sap ler tan sabjamenl1 

L A GENT D"ORDRE 

O L senyor BOf'doy era mes '"dót/i, que 1,"4 
regla de tres campada. 

Ell no podia so!,i, "Ka Q"uga tÜ pa. 
.aM, ni so,ti, de casa sense afailar-se. ni 

que l'agulla de la corbaUJ li caiguis ni un mil'llme
fr, anmèt,ica, 

Utla la,da and a casa seva a hora dcsacoslunuula 
• er va queda, verd davam det quadn que se li o/eria: 
la uva esposa. la genJillssima Engraciaa, es t,oba 
VQ ttI et mis (.ntim dels col'loq-uis amb un individu 
ccnnpktamenl desconegui del st1lyor Bo,doy, 

Els adulttrs llença,en un crit d'esglai, Ella. co
"'e~ A amagar-se. avt1'gonyida, a un ,ecó de l'habi
tació. Ell, inteHtd tapar· se amb la tovalwla ks pa,es 
llel uu cos menys indicades pa a ina enseHyades. 

!Jl senyor Bo,doy. amb els ulls lora de les ò,bitts, 
C11dt1 d~$esIJtf'al: 

- Què la. miserable, qui la? Que ftO Jw veu q14e 
;.t"t¡14 tovallola is la. d'eixugar-se la cart¡) A (afi 

..ura, ba"otT, agali l'alt,a!,,, 

ENTENEM-N OSI ... 

fl L pobre Du,an feia cinc aflY' que e,a cas.t 
U i Z'Eng,acieta, la seva al,activa esposa, 110 

dOKaM senyals de vokr papettta, la 'flça 
del,Du,an. 

Elf $t'US amics de .Penya., sovint li ti,aven iHii
"celts ".Dle$loses sobre Ja SftJa esterilitat. 

Un dia, l'home mI,i ,adiant al .COHtiftentfll •. 
La satislacció li t,aspuava a la ca,a. 

- 1 doncs, Du,an? sembla qlte eslds moU contentl 
Qud hi ha de nou? 

- Res, cosu th Ui vida - Ibt el llostre Irer&i 
donam-se importància. 

- Un bon ~goci? 
- Res d.: negocis. Es t,acla de cosa molt més 

important. 
- E.--epiica't, homeI Ens tens a tots amb un ail 

al cor. 
L'home, per li v" descabdella,; 
- No dnau que jo era estiril? 
-Hom.el ... 
- Doncs, sapigueu que la 1tLeVa senvora esld. d. 

tres mesosl ... 
T oJs ms quedà,un esl,anyais dallant de la nod

cia, però E1I Peret, el mis cap de trons de la colla, 
,ePlicà sense immuta,· se: 

- Oh, de la lecmulilat de la troa dona, no n'ha
vem pas dubtat mail 

EL BON BARBER 

11 ; N miny6lugitiu de ciutat. per les sn'es ma
~ lil,us, ¡rampes i avemure¡ amb casade$ i 

menors, es relugid. a Mataró i amb quatre 
quarios que li quedaven montd. una ba,

beria ¡ora vila, al peu de la carretera de AfaJaro 
a A,genl0ft4. 

U,. tnaJl, que s'eslava a la po,la p,enmlla fresca, 
vei.t vtHi, per la dressera de Cabrils una pagesa 
carregada de verdu,es que l~s po,tava a mercat. 

- 0# aneu ta# carregada, bona dOHa? 
_. Aixd rai; me'n ,iu,ia pla bé si no los aquestA 

mouo/a que ('nyac d'ajudar-me, e,,. la pertenir tot 
el ,a'" ctVnf. Me la volguésseu guardar, ¡ÚtS fJ1te 
torni de n/.CreatJ 

- P,ou, dema. Que es quedi. 
La noia, que era una mossota d'uns tretze any'. 

lorla com U1l ,oure, i grana co"' un doll, es quedtl 
11mb el rapaba,btl, i sa mare segui CllP li la vila. 

Una "olta acabada Ja mercade,ia, la pagesa re
p,mguJ cami cap a Cabrils i a l'arribar a la bar· 
bena es quedà tola "t,anyada. tk no veltre ni a 14 
t.oia ni al barb!!r a la emda. 

EttJrà a la reboliga, i per poc li agala un cobri
,neHt d. cor. El barber, dret en "n ,ero. havia Posat 
t1I ma," d, 14 mossa Ja broixa d, mis bullo que 
leftia i li ensenyava •• ¡er lorça sabonera. 1 

La pagesa agali una cadi,a per eskb(llar-la pel 
cap del barber, bo i cridant lela "'Ja /fí,ia: 

- Pocavergonya! ltu1ecent1 No vos filU la cata 
li t,ossos à' ensenyar aquestes (oses li fina Mia de 
t,etze anys? 

El ,apabarbts, que es ve" que ja lli estava let /I 
tll)uestu escenes, contestà sense amoina,-s'lIi gaire: 

- Doms, qtd havia de ¡er 1IIffl{,e us rsprrtlvem? 
DrmQl ~na MUlrija a la noia amb perill de qui 
prCffguis H'al? .. 

eaura t¡)ruhel 



I OTS ho .. bem flue el del m.trlmoni és el .. ,r.ment de 
I ... nt. mare FA,lal. que tothom compleix ima • rusL 
Au, flue hi h. moltes m.ntfes d'arriMr-hll Hi ha nenH 

Innocentn que hi van fetes un farcellet. L. roba eb hi fa no .. , 
... llaços In farceixen, ell ena,nes emmidonats ets hi cruxelxen 
a cda pu. Semblen talment ,alltls enflocats o trens de càrrera 
lIIIue arriben a l'Hlacl6 Hbufe,ant, però aense topamenb ni 
uerln. Ea veu de uruld. que no hi tenen pridlca a c .. ar-u. 
Aqunl .. nenn, de lea que tan pocs excm plan en queden, 
• 6n una continuaCió de I. llor de taronrln'l que el marit t,o bari 
Intatte • l'hora djulca del , Per fi, lobl .... 

D
'ALTRES. que podrien anr dusll/cdll .nt, •• b tr· .. ntllt .. III. l'amor, hi "an Ja m. 'eslnvolftl, m" "lis. com sl 
lt' ha(uUlln despr61 . 'allun lasin truI ell hi rdl 1I0")a1 comea~ .1 vlat,t. AqUfStes. exemplars .vul,lrls. 4t la t.una 

nu,dar, procunn arribar a' Sani Saltament .o~;[:~.:1'I "a hm.nllll a Iu "ves Cricles naturals. La Itva toaleta 
en aquell Jorn de lellcltat aconse,uldt a força de ,a" tl n_,IORl, " extraordlnirlam.nt mlRueloU. Es ,au,n hlH'u I 
hores davut del mlnU, arter'a"t p.tIt. del.Il., t.,.diteu:.·t'lct .. """dora, arrodonlat carnositats I mas"am.ntf. Ca' 
'dlc ... tota ,'atenció a aquests p.tlts deblletl, quI ": II.;-;b no Ua l'li I qUI pres,nlnt-Ios de qualsevol maner' l ".1'1'0 .... 
rament, pO'rl. donar-li l, aenucl6 a' marit de que 1 • taronclna havia .vençat .Is acont.lxem.nls convertlnt·se en 

uau m'rnlllqun t.ronr" en plen. prlm.vtr .... 

Q
UeDA encara un altre exempl., en I. 'auna nupd.t: el 
tren ,i,ld, t.n "pld, lluC h. arrl~at a dnU .b •••• 
tocar el xiulet .. l'cstacló de ,0,thlL AquHt.. no ,'hi 

amolnen ,aire a l'em,en4fe el vlatrt. Saben de sowea que ac 
hi ha rea a ler I que el nou C1)mhol 'e l'amor , .... , .. tan r"plt 
el th1neb desitJat, que ni n'n donari compte. Quatre COlli .' 

(armf. un xic de IUtO tremat 1. .. '1Sdorea pa .. JttOl al tflal 
,quHtes nenel "' posen la 110' de taronr1na, ptt pur compU
ment; elles .. ben prou bi que un p.reU de cindri" .trlen e 
.Imbol mis adequat per empen4fe el ,,'atre ... 
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Lk(mt: .Quan Ja m.rqutSa H duprrti I el senti .tro
,elltera pel nu triat. ,rofuti ¡nd1In.d .... t 

Ho pot Ut, tIEÒ! 
- ..... 1 donar-u tomptt:~e que el crl.t 'uCi. 6POtU

lult •• 
Aht •• 

L'lndll1",'clÓ del senyor Pau 

AL senyor Pau n'hi varen fer una com un cove. 
Fjgurt'u~vos que era l'home que posseïa la 
millor masia de l'encontrada, i una nit, els 

lladregots entraren en un dels seus hort~ i li varen 
robar tobl eJs pebrot~ que lli havien, que eren una 
boniquesa que donava enveja veure. 

Ja poden calcular 10 indignat que va sortir aquell 
dia al carrer el senyor Pau. Es va deturar a davant 
de la hoti~a del primer conegut que va trobar, i 
alli es desféu en imprecacions: Que si de què ser
vei:z t'ajuntament, ni la guàrdia civil, ni els mossos 
d'esquadra, ni el somaten ... 

Aviat es va formar un grup a ¡'entorn del senyor 
Paa. Eren els veïns i coneguts, que al veure1 tan 
indignat, se li apropaven a veure què li havia 
passat. 

Cridava i s'indignava contra tothom, quan tma 
vella qu~ passava per davant del grup on eJ senyor 
Pau tendia eJ ~u puny mena~ador contr'a el camp, 
tinguE: la CtUiositat d'apropar-s'hi. 

- E.'( indigne! Indigne dels nostres temp.c;, això 
que passa! - cridava el robat. 

- I ara, ~nyor Pau - digué Ja veUa _. Què 
dia que li han robat? 

- Què m'han robat? Què m'han robat? _ re
plicà cada cop més encb, el senyor Pau _. Els 
pebrots! 

l la veUa fugf·espantada, pensant qM el senyor 
Pau 00_ estava per romansos ... 

La venjança del ~enyor Climent 

Q. f, senyor, sfl - em va dir el senyor Climent, 
U a qui vaig trobar l'altra tarda passejam-se 

per la Rambla -. La meva dona m'en
ganyava de Ja manera més infame, i jo sense d~ 
nar-me'n ('Ompte! Però, la meva venjança ha estat 
terrible, terrible, amic meu, terrible! 

- Conti, conti. Això sempre é~ interessant. 
- Figuri's que me'u vaig cnterar per un an->-

rum. Cada tarda, mentre vostè està a Borsa _ 
deia el paper revelador de la terrible veritat _, 
la seva senyora surt de casa, pren lln automòbil 
a la parada de la Plaça d'Urquinaona i t'S fa portaT 
al carrer de Bailen, cantonada a València. A1U 
l'espera el seu amant. Puja a l'auto, i llavors tots 
dos se'n van a Montcada, on aquest posseeix una 
torre. S'estau un pareU d'horetes, tornen a agafar 
el cotxe, i cap a Barcelona ...• 

- Veu's aqut un adulteri que devia costar una 
fortuna de hemina - vaig fer jo ... 

- F.speri'i, esperi's, que la que va passar va 
ésser bona. Jo que me'n vaig cap a la Plaça d'Ur
qninaona i li dic a un xoler: Vos dono vint duros 
si em deixeu el vostre lloc per sorprendre a la 
meva dona que me la fregeJx. - Conforme, em 
diu eU. Quan serè, "això? - Aquesta mateixa 
tarda, li responc. I en un tres i no res. ho vaig CQm_ 
binar tot. 

Em vaig comprar 1ma magnifica barba, Dnes 
ulleres grises. un impermeable de xoler, i em vaig 
assentar nI volant. En electe, cap aUà a les quatre 
ve la meva dona i demana. un cotxe. Els xolers, que 
ja estaven en el què, mitjançant una propina, li 
diuen que no hi ha altre auto que el que jo guiava, 
Ella, en vista d'això, puja. 

- On cal anar, senyora? -li faig jo, contra
fent la veu -. BaiJen, cantonada a València, em 
respon. - Jo, com si res, cap a.1lA. Arribem, puja 
el xicot, em diu que cap a Montcada ... Tot 10 de 
l'anònim era cert, rigorosament cert' 

Al cap de tres bons quarts d'h~ra de devorar 
kilòmetres hi arribem. Em fan mtemar en un 
carrer, i e~ diuen: Aqut és, esperi ... i baixen 4e1 
cotxe. Ah! Amic meul La. meva venjança va 
ésser terrible! Encam eJLe¡ no eren dintre la torre, 
mà de volant i, cap a Barce10nal 

.El senyor C1imeut restà. un moment silenciós. 
- l què més - li vaig dir jo. 
- Res més, res més ... 

= ~~?~~;~lge~~:eyn~~f¡~~nt _. Li se~bla 
poc deixar-los a1H i fer-los retornar a pell 1ms a 
Sant Andren a cercar el tramvia? ... 

Q. LBT 
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I!a aqUMta Secd' III ,ultMcarem totl ell COlTES 
, •• t"DI .a.aa "opl. "&t" coatata • Ju .. ellll 
un ..... q .... te aa,.. ,... .muat I llU' lI""a ep .. 
...... eoa.cuu pel. krrllalr. ladon II LA. TUIES. 
D· ... uatl nntn .n pr.ml,um un ea" •• m .... am' 
.. rUfHlar.l •••• atll" fa .,.u .el .... co"." .. .. 
la .. tir_ A._nlm.d', ' fer cir. ,o"al al. ", ... . 
.......... fI Barc.laa .. Aleri .. "na, I .pretar l ' lpltl 

El caixer Inde licat 

E~:~~ ~'id aB!:~: ~~:\ ~~!t~s.n:~ g.c 
importació de fila per radiotelefonia a l'engròs: 

m1;'"an~~ti - li vaig pr~tar-. F..s cert 10 que 

-Deq~ estrR.Cta? D'En BUfés, el meua-caixer? 
~~1~ ~~es:ls°~1t~i1~~~ a la CILSIl. Res, al ió que es 

La confirmació d'aquella nova em va sorprendre. 
perquè En Bur& havia estat l'Ànima de la CBSa du
rant la mar d'RJlYS. 

=~~~iaqiiè di~t=~ ;-!~~~~tdi'a a 
cau. t me'l trobo al llit amb la meva dona. Aixll jet 

~ jfa~lIa:ta~II;a4;;:ng~el!e d:'::ia l~~~et.t~ 
Llavors, ml va pujar la moeca al nas i el vaig treure! 

K. AST HELI.F.T 

.Co .. oro •.•• 

Do:m1!~n~~.u;.~~ ~ñ t~iavi~~::!:·~ 
aquest m6n I tot podia aolucionar·se satisfac-

tòr=a~r!~~~a;:;~ r::~a darr~a la L1of· 
aa, la filla del fondista , com un çat darrera una rata. 

Pnó, ni oferte., ni diners, ni Joies trencaren el cor 
de la xicota, que ll!Ipirava a ésser una diligenta dona 
de.a casa. 

Una nit , don L1uls va arribar a la fonda un xic 
mogut, ~ efecte d'llava abusat del Moet, i sense 
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encomanar· se a Déu ni al diable, va saltar per la fi· 
nestra RI quarto de la Lluisa, i aprofitant que la noia 
dormia, la va atro¡xllar bruta.hnent. 

vj~~:~~Il~r~a~~~e~~eid~~'I':!ildi<;:o?ilie i~ 
fondista va acudir en auxili de la seva filla. ' 

~'ho:e;: ?~rtQuèt~:t~!t~~=ai1:? 'L~g de 
matarT El aeu acte no t~ perdól Infame! Mal bomel 
Indigne! 
bl~n Llui5 arroDçlles eapatllea i contesti impassi-

-: No cridi, home, no cridI. Qui trenc:a, pagar 
PQ~I1-m'bo a la notal 

Un.a ft1Iaft1lè raona.ble 

pF~A;;~ifiltll~~U~lxòj~Un~a~r~~,Q~: 
~e~~:~~~,acl!?N~uJi~~I:i~Q ~rnir~\f: ~!lr! 
~:uI~~~i:n~~i~~óSOlr:rU~~idal,es onze ~qu~ 
la P~~?Ld~~~¡~e s:t~i!fi¿a=~}¡;J~:'s~~ 
afirmacions. 

_ Embustaa! Si et vaig anar a bU5Car una nit i 

em .:V.:~:::y:-;~~~fícà~~~~~i~~i~'-. 
V~s~~al~~ll!~,~~~a=iasa 
haurit:ll rebut! 

La senyora Quima retltA un moment silenciosa. Des-
pr&, va interrogar: 
-1 aquesta rut, on has anat? 
_ Vàrem anar a IIOpat al 56'GM ... 

~ ~~~':mb~at:~:la tttraordinhia re.-
pong\l~ senzillament: ' = ~iM:~/~~, molt WI Ets una descastadal Ets la 
deshonra de la (amil la! 

_ Qul' vols que et digui? - segui dient la %trota-. 
Vull casar-mel Vull fugir d'aqu~ta vida de trescar 
com una desesperadal 

ho'é!A!'a; ~:SU;:a~~ea ~;~l~b-::? per aconseguir. 

• 

p-------------------------------------------------
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. ------------------------------------------~ 
_ Com que no tinc Toba de $01rÑ per anar oJ Ritz ... 
_ l de què fa Qqu~t .•. fulano? = ~~i bé! De manera que accepte!! la companyia 

d'un llandU\! 

Aq~:i:I):~'1~!n~r\;¡~a féu op:"rar un canvi radical 
en la tesitura de la senyora Q-lIma. . 

-E<¡CQlta filla meva-li digué-; ja,sRps que lO 

no~~~~{~.~~a~~~!an;e~:~e~~~ta~ ;:~;~~ar amb 
m~ A.iXÒ és un detall !'en.~e importància ... Peró, tu 

er~ ó\~!ei.r'::!n~~~~~8;~1 Hi té una traçar 1 

_ Vull dir ... Tu crem que ell tt voldrà posar un 

pi~ Ja m'ho ha pro~t. Peró jo li be dit que no. 

JO~Q~I~~=bd~~~:lgl~!t~ ~:C~à la senyora Q~. 
ma _. Si attuest jove és raonable, tu creus que lO 

no ..:o~~iés v~~ej::e~ ~é'~~q~~ta. dne anysl • 
_ Es un detall sen:oe importàncIa ... Quan I has de 

tornar a veure? 
-Aquest vespre. Votiem QUar al ~ibidabo ... 

I,~~~l~~ ;~~~~~~ili~!a~ }!: ~~u~~:rJçai 
els ulls al cel i mormolà: , 

mal--; fïl~r~ =~~ ~ei~t~.~~:b :~¡c a~ed~eci:' 
potser encara la ca~arem! 

La. . enNal d e 1"lnnocè ncla 

V~:eP~'~t:,S ti~s b~r:rl~e !~ ~~~~ e~~ clbe~ 
la mO~~I:if~~~e~f:Q:~=a~ibJi;ué: la seva muller, 

_ Ma1~ dona! Desvergonyida! .Ind.ecenta! Digues lo 
què ha Vingut a fet aqui En GIralt, o t'e:teanyo de 

~dQ~meta era dona que no perdia fàcilment la 
calma. 

-!Ia vingut a demanar si li volia deixar un parai
gil~I~u~ul~l~ivia i s'baria decuidat el seu a casa! 

-Resmést 
- Quimeta. •. 1 No vinguis amb subterfugis! ExpH-

ca~ ~~ò,t~iv::t::~ ~~At;~o:n~qau~u~u momentl 
-Unmomellt? 
- Sit Cinc minuts escassos ... El temp' just d'en-

trar i sortir! 
S. ER.P8'l'A 

Un netlocl patentat 

F~el~~l =~ 1:0 f~uel1O b~a~:vr:tp~l~~ri~ 
m,J,k~1 .~ge~~e gu~:~aar~~bna!wft: 
r.::W:I~e~~a ~o~~~ -::es1qgu~e dt:r~O-: 
bou comttclanta q.ue bavia començat per aapigu«-se 
aplatar ella mateiu, volia emplear el seu capitalet 

C .. blll_I ............. _ .u 
Una nola COID un sol 

• 
~------------------------------



\1 El CISTELL ~il.~ 
• REClDER li 

.,.. ~1' ~. 

Aqu~ta b de 1_4 Vanlutlrdia; 

li~~d ~iJ:,;~ G~rirlOc:rot~~~ts~n~:toa~::t~o!~ 
rJi~:!~ l~l~~~~~ c~~~~~t~cI6n en un atraco, de cuyo 

Aix6 és d'aquella secci6 retr~pecliva del Brusi, on 
publica lo què passava fa cent anys: 

t Los seiiores Bullerl\S ticne el hOllor de anunciar al 

ra6~~kOddCo:d:~~;!~I~~~td5e:sl~~Oc!~E~s:el:of2 
en dantIe conUnúa dando l~iOI1es de posid6n gratis. 
todos 1011 diu dsde las 8 ha.~t.l"-,, 10 de la ma.ñana, y 
el restaute dia fil tkslitUUW para diwrliM¡efl!a de los ~ 
lIorua/idoJtrukJ,.t 
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De la vida alegre 

ES~~ it::~.~~~~~~i~!~.~~;:~~~~ ~r:;::= 
raya a gran altura, etc., etc. 

~~ir¿:O ~~l'~è~t;:~~~~~~:!;ill~~b:;:~f:; 
de la raça femenina, bonica, artJstaça i simpàtica com 
dia sola. J~a Cortés, que no treu res alo valaenu. ara va 
als banys i se li com('nça a posar la pdl d'aquell color 
de patata torrada... J a cm dispensaran que nomeni 
aqu~t tubhc::ul, però quan es trada de femelles, no hi 
puc:: fer_hi nlb¡. ' 

Al tMonte-Carlot tenen nIa Conxita Garzon, que c::ada 
dia s'aprima més, pobreta! Aqutsts amors! No es pot 

te~~~;blh¡S~~I~ll~~~o";i~~ê:I~:í:~¡::felS~~~a, que 
és c::n.'itissa i serrana, c::om el pernil, i la Merc::edes Bueno. 
que, buetW! ballo. una jota que no hi ha les més que dir. 

El swyor Pepct:, que malgrat la c::alor lla c::risi segueix 
c::riant aquellA. panxeta tall rodona, té ara al .Royab una. 
noia que esdlU Tereseta Nadollal , Nadonal,Nadonal?.~ 
~~re~i;ka~els toreros? Ens aproparem a veure-la, 

s6: d!:'~;:~~t:I(:::o:,:wz:\~aC::~:::l1. i:::uciu~: 
~~c~a~ :~f::¿s~i ~~c::ea~~~:~~;11:t ~~!~t ~~~::: 
Jar ... 

Er. CosnntT SOsTITU't 

- La R ......... , ..... " ......... ", ...... hI ,..atail •• 1l1If*II. Ja H, .. ..,Mlt .... .,... ..... , •• ". ",1I.U~tbaIet 
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v~~v: i=~d:lc:~:~ee;ll;PI~~~iJ~~rli ~:~ ~~! 
,"a'it~ISr:t~I~~ l~:~"r.~:~~I~~~~t~tt~;~::elfà,~~b 
música i amb m"'''iquús Vit'ie'Hles. Hs diu ara El ¡,'Ilo, 
Cero, i l'han e!itrellat al tTivoli •. Llàstima que la compa. 
nyinfle n'ha~i anat, perquè rda bastantA. tropa. 

Ara hi IUlw\cicl\ópera petÓ, què volen que els hi digui? 
ebl.cmbla que ell aquC!ft teUlI)!!, la gent s'estimarà mk 
anat-se'n al .Turó Pnrk.o a r..es Planes. 

Di.nbtc a la nit van estrenar ni .Barcelona. llil drama 
d'En Linares Riva'l. quI.' e!I titula La Dj¡,ifla Palalwa. 
Jo, ja conlpendmn que prous drames tinc a l'bora de 
pa¡:at el pia i el Mastrf', de mallera que en lloc d'allar a 
l'e;tr~a, CIU va semblar !nét! pràctic Wlar-UlC'U a la 
Plaça de Toros a veure torejat I~n Charlot. Es méa ba. 
l'alo i fa riure, que ('arai! 

A.1 t<~,·a. t'U .. VAU IK"fvir Rllrtow ti'J!4 ulla flauta, del 

:Ü;~~I~~ild!1 ~:~'r:~~~:~~;~~, iL-~~ao~;~ ~~~~~~~ 

LúRUI/. .Se nutslfan muchachu JóvenH para tl~ 
bajo "ell manual, 

- fadi I manual? No en parlem mis, tenim plat a 
.erura. 

!an,l<!!l\eR, pl'rl'> hi 11.111 el" xi.~to.~ i el" 'ctrues a gmpats. 
1 abtò fa que In gcnt ri~ui de ~'alent 

Per aque!'Itu rut e:¡tà Rnullciada l'bltrena de Ric-Ric al 
_CòmiCl. PrC!ull1ill1 que deli ésser al1nllla cosa de Rdlls, 
n jutjar pl'lnom, SegoUi ell~ hau dit, hi ha col 'laborat 

;;ars~K~~~~~~~ g~c t;:?i:~lIio t~I~;~c:rlr:'I~~~W~~~~ ~:~ 
de lIenyOrC5, Si aqtH'stn nit, amb la veuda del periòdic, 
hi han ql1nr~os a l 'adlllinistració i em "olen fer un ade
Janto, Iu aturà amb Illolt de gu..'1t per a pogucr-ne donar 
compte la ¡¡etl11ana propera ab llegidors, el J;eu atent ser. 
vidor i Pie4p~d"ro, 

El., NeBOT TAPAN2a 

................................... 
CORREU SECRET 

El xofer, Porta pr",. la senyou; marquru? 
Fila. La matriu que tu manu \ Allreta I \'es 1mb 

compte de no rnrntar el neumàtic. 

GQII Hls Men. .. rHbuixM no illtercssrn, _ Hil Lkla, 
Anir:\, amb aqul'lIn bolla fe -- K, ,n"la. Està molt bé 
i eutra en torn dl' pllbh~ad6, -- .'U~k 1:., ~t". l dottc9~ 
Que <'St" de e(f~Jklio? Ja "ap CJue ton aquesta c&.'Ia tot 
lo qu(> Cll'l f'1l\'ja ho r..t)('1U amb aqudl entu.'1iasrue. _ 
Fi BI<.idlJ, Es dl' tnSl'iS:\ bona fI' K'H d'Ai", Vostè 

!lM'D. car lIe lo que vulgui, po.·r6 cI, IICUS acrits no valen 
lli el telll¡>s d'et'lt~ipar_I~, _ R. E. TQ.II~t, Surt al t~úmero. 

- PtHya dels J:U."H\'(>/¡fS, No illtcrl'SBlI.ria n1 public, 
(;ala f1lOrx". Amb molt gll.~t tl'lJteul la sc\'a visita, a 
¡~~:~rj~e~lgl~l;.~fu~dc; ,:~. 'IIQli F.I contI! \'a al núulero 
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M A~~~~~ B:H I M :,~.=~~14~:~'.h 
lItIl CUlli PM m-. 
LA CORONA 
e UIIIB D.L "ALTO .1 d _.- -_LA 

ORAN CONFORT· SALETES DB BANY - ToI.I •• privI' .... II" ....... - ........ ~ 
..... D.o "''11 •••. A.CO..-. .. ft 

Haldtaclllll • 5 "..et. 
PQAJIIO_.t.ttPR.t.QU.a, .1 ..... 
~ .. _I ... _I 

Posada SAN ANTONIO COMTE DEL PERFUMERIA Aum, 69 
IlUrUClOMl ....-u. .. D ... 810rtJnQU'U 1 .uoUQeIIII ASTRA Vena.,renel,llItr"'.," 
..... 1tHI .1 IAIIY. " •• ""RA.DU lalu,ua Da "I 

·UatrtlceDtt,er eeat lII'eco-
nomia. E.peclalltat en mltJI. 

I A U,IlI •• '" III. ,da •• 73, COMTE DEL ASALTO, 73 

No val la ba:,arl ••. ,. I EL CUPIDO I SIFILlS CURA 

I. UQ
• , --

RADICAL 
A • lall .. Ull RAL I • .....,.w.. .IL ••• ,Ilal,", ,,,,. DI11IIII11,e., 

Mlldlll : "M'''''' .. , .. ". • _ de.~r.no.n.r. 

'on •. C ... deC:llucló ..... ,.u,. ..lo .... ,"''''.,r.¡. II POSADA OE LA VEGA Dln.lltlS. IIJlul ... s ~. 

wenGU :~~.~i~~:::r:~~~~1: ~~."-""IU l'' I 1.4 •• p ... _' 
de dOI~e pOln. _ Sant Olegarl, 17 • l!'U~ceLON" 

LA MASCOTA SUlFURETO CA8AllERO PURGA ClONES 
Prim~ cea '\'Vledcwa 4im- • :r:!f~I:lro'.~rb.~~1::. ~~Pd~r:::~: permeablM pel NANDU. 

900 irrompiblet. ............. -... ...... ~. como de I. PlII,er,lecur." prODIO' 

Tam~ tenim polVOll per matat .. .., 111 ... ,..0- la .~ .. _ 10 blc::nc:o"la,tln conocld •• 

Iquelll animaletl que "~en ... tI.~._,..6I ..... ~ Graleas Rasas RDYlSDm 
VOs~ta~'I~~~. lr to." OI L',uA.L'fo, "' • l''(BI.OJIIA euyosrelll1tadolsellotanl¡a.prl-

tc:-trw4 ...... mer •• lom~.· 
l, Sant ftamon. I·SI'IRCfLOH'" Cua 1I11l6. Iml11n nuu, l'-Bmllm 

Minyons 
No 

de la pilotaT 
badeuT 

Ja s'ha posal a la Venda la 
gran obra de lèeniea de futbol 

EL LIBRU DEL FUTBOLISTA 
Original d'aquell eronisla la ni .~abiondo. que es diu 

Val 11 paleta I. Corbinos Gpavata a dojo 



- Per quli contem piu amh tanta Inllltlinda aquHta IOca? 
Oh, ruL,. II'Jullonl qUt un. tl 1.1 
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