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- Que no veu, aenyoreta, que aquest camp és ple d'uClrdotl1 
-I vo.fh,6n ell que ucarll'en, ol? 
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Barcelona, 14 d'agost de 1924 

La querlda fidel 

Pets Círcols aristocràtics, pel" cafès de luxe i 
pels principals llocs de la 13af('c10na que treballa 
i juga, ha corregut la xafardl.>tia. Es un fet digne 
d'En BoccaC'cio o de l'abat ensanava Coutem.lo? 
ü>ntem_!ol 

En ... - ni amb inicials volem escriure el seu 
~bom, força con~ut a Barcelona - té una que
Oda guapi~ima i n'està gelós com un moro. La 
fa espiar constantment i el més petit detall en 
ella observat que li 'iCmbli anormal el fa patir 
horriblement i el sumeix en un abim de dubtes 
i. de terri bles so.<;pit~ .. 

- Setia capo.~'8. de tr:tir-me? - pensa a cada 
tnc..ment. 

ta SCva imagillad6 fcbrO" li fè:a rumbr etil 
PtOCf'climents per a J>O<'ar a l'rova la fidelitat de 
la seva estimada ... Se n'h' ya oc6rrl'r Ull qUI! li 
va ~lHblar apr(¡PlQdí!'~im. 

Un amic &:u, .amant de la barrila, 50lter i d'Ull 
físic força <;illlp:.tic, fall encarregat de servir de 
rx;dra (te toc d'aquella fidC'litat posada t'n dubte, 
LI dou..i mil pe .. s(:t~, eUl"arrcgallt·1i una m;ssió 

que realitzà a tota C"onscièn.:'a, malgrat qUe r~u!
tés nn xiC' difícil de ..:ompJ:r, 

L'amic havia vj .. t al! xirota (on qüe_,tió sola
ment un o ÒOS coIJ'l. Amb enginy, tactt>, astúcia i 
ies mil pe-;c;etE'S, t:!'tava t'l:carrf'ga~ rte H·t~e si 
podia Qcon'lt:guir·la .. En tal ca", Iln fra5iluet de 
perfum especial i molt concentrat I¡ue va donar-li 
l'amant, devia vessar-c;e dalllunt del scu cos amb 
un pretexte qualsevol, qm: ~eria la prova inr1,¡bi
table de Ja traicU, ... 

El detC'ctiu de nova crc:oadó no cercà ni l'apro
ximaci6 a la xirota, ni la llctra n]lassionada, ci E'1 
ram ric f1or~ amb una tarja, ni la topada en un 
espt'dacl~ qualsevol. Cercà una amiga de sa mare 
i li confià les Sf'\'CS intencions. Aquella noia li agra
dava molt, molt, t3.ut, que l'X'r una cita el'una tarda 
- <'lla no surt ele nit més que amb el seu amic __ 
estava disposat a donar les mil pe-ssetes, .. 

L'indicació fou tramesa amb entusiasme a la 
progenitora d'nquel1a beutat. Hi hagué conreU 
entre marE' i filla. ~lil 1)t::;Sf:h .. -s! Allò valia la pena 
d'aprofitar-ho ... l~erò, i si allò era lm parany? 

¡.'inalmc:nt, ~ cOIl\'ing:ué Ull plan. Fou cercada 
lo. mediació rl'ulla experta negocianta d'amor 
que ab JJOC<i dies f'nviu\'a nn re{'ado u l'amic 
dient-li que .10. xicota estaria di .. ponible per 
l'endc-Illà a In tanta ...• 

'fot vn unar C('1n \lila seua, Es complí escru
pulosal1l(,llt el contracte f't1 totes les ~ves parts 
i a la nit, l'antic corria. li "ettre a l'amant gelós 
i li cOlIluukavfl <:1 [('sultat de les ~cves pcsquises 
en lo. forma ~eg:licnt' 

- :!'llim, noi, jo s(..c un "crtadcr amic, i un amic 
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_ He romput dtllnHlvamtnt amit En Uul.1 
_I a1xb? 
_ Oh, ,. que l'h. u .. U 

no deu fer 10 que tu m'havies proposat. Ho he 
fet millor, perquè sospeso un f~t i jo no podia 
fer.te \tna traïci6 com ho hauna representat el 
f(:t de que la teva amiga i jo ... M'entens? Jo he 
corregut a la cita. Ella ha vingut. Jo li he dat els 
diners i li he inventat un pretexte. Li he dit que 
em trobava malament i que no hi havia de què. 
però que jo la pagava iboual, perquè ja que l'havia 
destorbat, era el meu deure ... 

L'amant el va abraçar fraternalmeut. - Això 
són bomesl l, t'has recordat del perfum? - 511 
Ja ho crec! Li he vessat tota l'ampolla damunt, 
dient que pot ésser allò em faria reaccionar, saps? 
__ Molt bto, molt bél Ara corro a dir-n'hi qmltre 
a aquella barjaula ... 

I va arribar, vermcl1, suant, els ulls fora de les 
òrbites, 1\1 pis que li tenia posat. 

- On és aquella d~vergonyida? - exclamà-o 
Engallyar.mc a mi! :::1, dona, lsíl Ho sé totl T'atrc
virb.5 a negar.me que aqn~a tarda tu has estnt 
a Sant Gervasi, en una torreta de rompromís, 
tocant a la riera ... Ohl - exclamà deturant·se -. 
l què és això? 

La xicota Unia a l'índex un anell amb un bri. 
U:mtet. 

- D'on has tret això) 
- )l'ho he romprat. 
_ Amb quins diner.;? Si ahir em vas dir que 

Domés et quedaven vint duros ... 
- \'euràs, v~urà'lo jo t'ho explicaré. El teu amic 

Fulano cm buscava e-l NS, 5('ns dubte per l'únic 
fet dI.! que jo sOC la t<~,'a amiga. :Em va fer dir 
que em donaria mil rlt.'SSCtes si ]0 volia." 

- Síl- exclamà l'amant suant unes gotes 
d'aigua d'un dit de gruixut, 

- Jo no vaig voler. Jo et sóc sempre fidel, en· 
cara que tu opinis el contrari. l'erb vaig pensar 

qur~rt'nundar a les mil ~:'-etes era una llàstima 
Ell no cm roncixia a pene!;. ~l'havia vist un cop 
o dO$, Llavors, li v?lrcm preparar l'engany. Vàrem 
cercar una xicota que sc m'assemblés ... i ella é~ 
la que avui ha fet la comèdia, 

- I les mil pesso.:tes? 
-, Ens tes havem repartides. 
L'amant geloo. llavors, callà i demanà perd6, 

tot i pell$ant que havia Ilençal ben tontamenttJes 
mil èndoles ... 

El tractament 

Rn una fàbrica de gnseoS('s d'aque!rta ¿l,tat ha 
entrat un moo;so nOll, un xic pagés, a qui a cada 
momtnt han de reconvenir. 

- Manel, això no pot l~sserl -li va dir l'altre 
di~ l'a}.Kldcrnt, Hi haque tenir modos! Aquest mati 
ve el senyor )!anén, pr~t1nta per mi, tuli demanes 
rle part de qui, ell et diu: «D'En Manen!. I tu 
repeteiV'!l: - Miri: hi ha En Manén que el rlemanat 
Home! No es diu En ~tanén! \'iogui qui vingui~ 
tens de rur; «el senyor Fulano!t. 

- n:ispensi, dispensi, jn ho tindré en compte ... 
L'apoderat sortl a Ja poca estona i encara no 

havien pas~at cinl' minuts, telefonen. : 

seo~:t.:t\;~:::~~b~~n~~a~i~ilie:! caL'te5 de Ja-
- Està bé, està bél- respongué el mosso -

Ja ho encarregaré, no }laSsi ruidarlo. 
A quarts rl'onze tornà l'apoderat. 
-lli ha algun recado? 
- Si. senyor - respongué el mosso -. Han te--

lefonat no fa gaire dient que enviessin dues caixes 
de gaseoses al senyor Ateneu. 

L'HoRTOr..A 1>E Si\~T BOI 



- Els pantalons bnlbi tls hi tree, senyortl~ 
-Cal Not'hlan1oinll;tls panlalons ja n1e'lstrturiJo, 

~s pantalon. d'En Pep 

TE!'iIA En Pep Roure uns pantalons que eren 
In risota de- tot el poble, Amples, talment unes 
calces marcs, li queien en cascada de sa~ns 

damunt el~ esclops, però tan exageradament, que 
hom es preguntava !';j no haurien pertenescut a 
Un gegant i ell el; ha"ia obtingut en herència, 

Perquè els pantalons d'En llep eren tan antics 
almenys, ('om ho seria avui per nosaltres el negre 
de la Riba o la sastreria ctd Feia M alagumyv. 

Heu's aquí CJtI~ "escaigué visitar el poble un 
ang:tès explorador, el qual, al veure En pep i les 
seves imtitucionals calces, anotà: 
, • Pant:U6n de Pep, Se dice de una picta larga, 
mm~n!~J., con la cua1 quedarian complacidos todo 
un regimicnto de soldados irlandeses .• 

.. iú' ~I~' q'l;¡' dit;' q~~'~' i:~~d~~à 'E~' p~p 'h~~~ 
de fug¡r r.erquè el ~n:egU1en un vuitanta per cent 
dels .manetes. de vmt llegües de t'encontrada. 

SÒ1UNRS III 
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- QuIn b.~rd mH J:OCll ."'11,., Tan rec lut hi trobo ,fi davant com pel duren!. 

U n anònim 

CADA tarda, dcspr\:'J de dinar, es reunien al bnr 
En Sa~ltl"s. romics:oru~ta de cotons;EnBlny. 
corredor de faTinc-; To,n Donda, que erri; re

presentant de maquinària, i l'AU,s, petit renbsta. 
Tots quatre j llgnvcn a ta n~al~l1a, contaven contes, 
llegien i COlIlentaven els diarI'; o rnalparlaYc~ dels 
COru:g1IÜ!i, amb 10 qtlru mataven el tfmps fms a 
kc:: cinc de la tarda, hom en que cadaSC\'l ('s di~-

r'R:~·~~lu."l.trc inseparable~, i cap df']s concorrents 
a nqucl1 lloc hauria concebut el cafè ~~ eUs. 
r~'T això, quan En Boada començà a deL,ar de 
('(')Jl11Inrèixcr algun ql1e altre dia, el~ altres tres 
companys l)i:~'1arcn en fer-n'hi una. 

l'ml tarda s'estu\'a discutint el r.Ja a dcscnrot
Ullr, quan En Sagu(-s, que era el més ~at inten~ 
cionat dè tots, es donà un cop al front 1 exclamà: 

Ja ho tinc! 
- Què? Què? - interrogaren tots. 

Ara ho veureu! 
I, unint els (ets als mot:!l, cridà: 
-Cambrer! 
Aquest acudí de seg ida al crit del parroquià. 
-Què mana? te 
-Porta'm tot 10 n·ccs.'<.nri per:escrillre~ una 

lletra anònima! 

FI cambrer s'hi present!\. de seguic1a amb paper. 
sobres, ploma i tinter. 

- Això és lo <tl1è es necessita per eSo.:'riure una 
lletra anònima? - interrogà En SagtlloS -. Sí que 
estàs bé rie sal! 

El cambrer no comprenia. 
- Porta'm un full de paper en blanc, unes et.

tissorcs i La Veu d'avui! 
Ja convenientment equipat, En Sagués començà 

a tallar Illots solts de gnsetel'les, articles, anuncis i 
telegrames, rIs eng:anxà cotlsciençudament i cons
truí In ~egüent missiva: 

• Renyor Boada: La seva muller l'enganya. Si 
!'ie'n vol COli vèncer, acudeixi aquesta tarda a les 
cinc a la cambra número \,jnt~i-ú del .Xalet..
Un amic. $ 

_. Això, això! Molt bé! - digueren En Blay i 
l'AIèE;, quc llcgien per damunt l'esquena d'En 
Sagu{s. 

- Anirem al .Xalet. - digué aquest -, dema
narcm aquella cambra, dient que esperem unes 
amjgl1~, i ja veureu quina broma farem quan 
vindrà J~n lloada! 

Així es fl·u. S'envià l'anònim i tots tres es citaren 
n }<:8 tr('~ per p~ndre café com cada dia i anar 
cap a Sant Gervasi. Però, a dos quarts de quatre, 
En ~agt1és, que no havia comparescut encara, en~ 
";3 un recada a En Blay i a l'Alòs dient que un 
assumpte urgent l'impedia anar amb eUs. 

Forcn, dOll~, aquests dos sols elc; que seguiren 
la broma.. No cat dir lo què van riure quan En 
Boada es presentà amb un policia a fer un registre 
i con<;tat31" el (ragant delicte. La broma fou tal, 
que fin.c; Rn Bonda acabà per riure i proposar que 
allò acabés en un bar amb uues quantes cerveses, .. 

L'endemà, En Boada, que seguia tenint feina, 
no va anar al cafè. Comparegué, cn canvi, rialler 
i !'iatisf...t, ¡'iuiciador de la broma. 

- NoU _ . li digueren l'Alòs i En D1ay -. 1..0 que 
hauries rigut ahir! Va çsser una lIàstimal 

- Oh! Jo ja vaig riure, ja ... - respongué En 
Sagu0s amb Ull somriure misteriós. 

-Ah. si? 
- ~í... Mentre vosaltres cst3veu a la cambra 

número vint·i·ú del .Xakh, jo estava a la vint
i~ql1atre amb la muller d'En Boada. Figura't si 
en dcvfcm fer de barrila! 

niT LLETA 



CZJaix ... baixe!' .. 
eontes d 'una inf}ènua 

r-N ONY A Rosalia ~ra la umjidenta d~ Jolts 
"e.l..-J~osaltrts. un xic massa nenes, per saPiguer 

res de /0 que el món té de bo i de dolent, 
però am b prou ccrvel/el per a saPiguer fJlI' 

molfes COSt,~ de les que ens diuen que no s'han ae ter, 
SÓn les qlU larietn més a gust. 

I 1l{) h; estr4t1y que do1tya Rosalia los el Mlsem 
per a totes ¡cs pr1tes que ens entristim i ens jeien 
posar ulleroses i frenètiques, Era ~lna iamona molt 
lliberal i de les que vtltgarmmt en diem de la màv 
nega ampla. Per la seva mànega hi passava tot. 
Ara qllC, ugons males lltngüet, eren tan amples, 
que ~OVj'ft li arr¡bavet! Ims a l'entrecuix c01,ve~int~ 
Se en el c(¡"er de mis pas~ada d'aqueila tm,cnilica 
urbs amb hain'/acions semprt disponibles per als 
viatgers de TCCTi:U. 

sen~:~:liet~~I>~~;::a;;gU~: ~: ~c;6r::e:aa::~~;r:;;I~~ 
"'t~i::~sto~e ;":r~l r.:;;::: carrt/na NllIà Vl'rs al 
Balnrari, a'làvetn ell.J i ;0 p:lrlant baixet, en fln to 
confidencial i dd tol Intim, de l'etern trencacolls de 
~'am~ . .lo m'havia. 1eixat emkscar per IIn metge 
10ve • TIC de la colònza. em fda por per lo seva mane
ra d'obraT. 

- Cregui, donya Rosalio, qlle quan eslem <;ols, 
Imnolo com la ful/a a l'(lfbre. Té tUlS capritTos fan 
eslrany~! L'attre dia, seme anar tllés lluny li va 
agafar la tnania de volcr veure si por'at'a /c; calces 
obertes. Figuri's/ 

._. lles hi vos ensenyar? 
- De cap ma.JlCFa! = ~tp~~~~è de seguida va ve'ITe que no en par

lava/ 

= ~I~;~a~n~ ~~s :ll~/::!ca:~bré fugir dtis perills 
de l' Qmor/ Es tan atrtvit aquest noi! Em diu tines 

Ticiant-me, abrauanJ-me, "ta:cucant-me tota. _ Ja 
ho crec qlle te'l diri: El remei ermlra el pr!1'ill de 
la primera caiguda. is sllComb;r j anar per la 
ugo"a. 

DE I:ENE.\fI~. 

l7I QUESTA també is d'ella. 
~ Havíem renvit amb la LolIn, fma noia 

i1:saciable amb la que ho havíem ja provat 
tot, i eOtnctlçàvcm a avorrir-flos en ets nos. 

tes enjogassaments. Aquell dia, per qüestions de 
pantalons, ens vàrem barallar com un parell de mar
many(1'es. Em en vàrem dir de toles i estava dispfr 
sada a no tomar tltai mis a l'amistiU amb ella. 

Donya Rosalia hi va inlervetlir. 
- Però, dona, no siguis així; la Lo1ín és una 

bona noia! 
- Es imítil, donya Rosalia, 110 insisteixi, perquè 

no en IrCltrd. res. Es 1ma malparlada amb la que 
no lli vull tractes! 

- T !lnles te n' ha dit? 
-- De toleM Figuri's que fins m'ha dit qlle anis 

a pendrep ... 
-De debò? 
- Tal ccm li dic! 
- Es tina malparlada aqlusla noia. 
- Veritalqtlt: d, douya Rosalia? 
- .lIolt! l'erò ... t'eus?, no és cap mala cancellera .. 

UNA RAc:) DE PES 

g -,;q-¡;;;;;;rlle volg'Ttt parlar de dany" Rosalià. 
dediquem-li tota la Stcció, que jo si qlte ella 
m'ho agrairà i duraut les seves nits de solitud 
{/lrbltlmia, cm (ledicarà algun 'ccord de dcUcia 

en grrkia IJ la meva galania. 

cases ta" do/ets! ... Té unes mans ta" sàvics i UflS 
dits tan hàbils/ .. . 

A d{'nY'l Rosalia es Vflt que Ics met'es paMults li 
en,",lVl'n molt endi1ls, puqul, Ctlmi,Jant, eaminmlt, 
m agafata per la cinll/M, m'es!rmvia eontM ella ... 
. -:- Cregui: estic tSt'erada. Temo que no sabré re

Slst" a Ics seves demandes ... 

Ta" P()PI/1M com el/a, a San! }[ilart~. Ito era el 
snl)'or Bent'l, 1m vivanl que es rassatl.l vuit dies, 
dels set qlle té la <;(tmana. completament a la vela. 
Allò no era 1m home; era Im bocoi. 

Un ditl ell qlle uncs qllmt!~s famí/ies ells havlem 
TtUJ/U per an"r a fer una Ivn/alla, i cadasc.lÍ exp/ica. 
Va /(s seves coses, don va Rosalia ens deia en tm 
to que t'oli" isser formai; 

- J'01e-1I crel/re 9'4.(, d{'s d~ qlu vaig quedar vt
dU,l, ,nai, però mas, he sentit gaues de tornar-me a 
casar? Danya Rosalt"¡J, ealmosam-:nt, tcndramctlt, com 

~Ocant l/n rteord, lm di~lIi, tota somniosa: 
- Jo, qllan era com tll, també la tmia aquesta tc-

P:r~ft~~;:~li;!,;:' vaig trobar el rcmei cOlltra aque<;t 

- De debò? Existei:t un remei, danya Rosalia) 
-ba/alible. 
- / no me'l vol dir? SI que me'l dirà! Oi qtle sí? 
- Prou, dOlla, proti - t'a ler d(mya Rosalia aca. 

El ¡(""ior Benet S! la quefItl mirant amb aqf/ells 
ulls de /Iuç tsmoritlst que" crm proPis, degllt als 
excessos d~ l'alcololl, i mig apumaJant·se l1I un 
arbre, rePlicà; 
. - Oh/ ... no en f(Ui cas ... Vol ... vol eret.Te ... qrle 

10 sóc lm home ... que .... qtle no hi he tinglu mai 
st/ ... de .. vi) ... 

[;a(Jra 'lJr(Jnei 



E
LS colxlnl, ell bons col.ln5, 16n ¡'obsessió de Iu nOltru .. eduiblu, . SI voleu 
parar pll a a'luna nua de "tiris., en lo primer que haveu de penur & 
In el. colxinl. Sense bons coixins, no tareu re., I no dubteu pas que ptr 

parar un pll, Ivul en dia, u'n neceulten molt. de coixins!.. Ell. s6n ¡'U'lusI6 I 
1'llcCtla de Iu nOlttU ta5lcqulbltl. I n'hi ban que ptr enlxlnl val tan lashr una 
tortuna Ilnl • tenIr .. tislets els U liS <:3prll:ll. Però. això sl: qUIn els tenen, els trac
ten bll!. Els amoilten, els palpen, hi Jueuen amb lea leVfI nlanetu molsudu I s'hi 
pIuen horet I horts, com 1i 10lsln Joguines que els rels ci. hi ha,utlllo deixat 
dintre la .. bateta. Ea clar que una ubald:- : ... :l ."ul utreta per llur-hi un Joc de 
coixins, però lón 1I'lu!lons que ellu Cl> lan I ... qualsevol cantullel. a una nolall'lu-

s¡onada! 
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Un bastó de clrcumstilncies 

EL senyor Farnés, comerciant de farines i bon 
''¡t'an~ a carta cabal, era casat. Casat amb 
una dona molt maca que havia acceptat el 

matrimoni, mal~at la diferència d'edat, per inte~ 
rl!s i que aTa li feia el salt, com era lògic, amb una 
const~ncia digna de minar cansa. 

}'Ienys mat que ell no es preocupava gaire. 'Men
tre el cuidés quan se li aguditzava la bronquitis
que em. de l'octubre fins al març - ja en tenia 
prou. De manera que no es preocupava de res més. 
Que la seva dona sortia? Dueno! Que s'estava a 
casa? U f>ra igual. Que venia un cosi scu?~A11à ells. 
El senyor I.'arnés no s'encaparrava. 

Un matí, l'home se'n va anar a pas.<;cjar per la 
Rambla i arribà a casa ohses.c,ionat per una idea: 
comprar-~ un ba~t6. Ja n'havia vist de molt 
bonics al Pas!'at~e de Bacardí, però ell volia con
sultar-ho amb la ~v9. dona. 

_ Què et sembla, noia? -li preguntà -. F.m 
volia comprar un bast6. 

_ Ahl _ va :respondre ella -, Molt bé. "(;u bas-
t6, com? 

_ D'aqueUs grossos, amb un puny de banya ... 

-Nola, de mica en m:u; m hIlS anat ddx(lnt la bona 
escurada. 

_1 d'ahò et Qllt·;XU? Jo fill crtla que era precisa 
ment lo que vol:e~! 

_ De banya? _ digué la seva dona -. Treu-t'bo 
del cap! 

MARCEt. TERRA 

El coloret 

LA mare de la LluLc:eta està dese~perada perqu~ 
aviat a casa ~va es gastaran més quartos 
pt'r coloret que per dinar. Allò és un vertader 

~scàndoll EUa prou la repta, però no hi ha manera. 
I és que la Lluiseta està sempre esgrogueïda i 

no té més remei que rec6rrer a la química per dis
simular-ho. La r .. lui~eta, diguem-ho d'un cop, és 
una vidoseta qne es pas.-c;a moltes nits en vetlla 
somniant amb el prom~. I això fa que al mati 
es llevi amb unes ulleres de pam. 

Però, es pinta tant i tant, que ja comença a ad
quirir un bpus sospitós. Tant és aixi, que l'altra 
tarda a ca~a seva hi hagué un disgust de primer 
ordre. Un subjecte la va segui.r i se'n va anar cap 
a. la porteria preguntant si a aquella casa hi bavia 
algo. La portera es va escandalitzar, per poc crida 
els guàrdies. Se'n va enterar la mare de la L1uiseta, 
i com que és dona d'empenta, al sapiguer que l'ex
cessiva pintura del seu rostre havia estat la causa 
de tot allò, li clavà una pallissa de tes de primer 
ordre. 

La Lluisda es va fer un tip de plorar i va jurar 
que mai més es pintaria. Naturalment, al cap de 
dos dies, j a estava de cara al mirall fent un cons
ciençut treball de llapis a la seva cara, que sem
blava de cera, i no de cera verge precisament, 
l,a seva mare, en el precís moment que es posava 
un xic de vermell o. les galtes, entrà. 

Com és, això _ exclamà en el comble de l'in
dignaci6-. Enco.ra no hus escarmentat? Altra ve
gada tornes a pintar-te? T'haurien de sortir ets 
colors a 10. caral 

R. E, TAI.LET 

L'aprenent 

E
s Quimet era viu com una centella, Tenia n<?u 
al1y~ i feia el'apreneut fuster. I lo que t'.1 tema 
més preocupat eren ducs coses: la !tUa de 

l'amo, l'Agnèt, i el fadri maJor. La !)rimera,.era 
CllPaç amb les sev~ coquctenes, de fer-lo ~atn1~r 
dt' cap per avall. El fadrl, amb les ~e~ e~gènC1es, 
et treia del seu centre, tant, que flOS li fela perdre 
els estre[8, 

Fou el cns que un dia el fadrí reblava uns claUS 

i. n~ çto;r:a~~xd~,liQuimet; fixa't amb 10 què fasl 
~Ié!; amunt ... més avall .. , 

Prr fi li digué: - Però, animall que no sapS es-
tampir? 

_ Pla bé. que en sé, redell!l Pregunteu-ho a 
l'Agnès i vall ho dirà!. .. 

Cx.ARA Dou 



ALERTA , MINYONSI 

!Q aqu .. ta Secdc1 hi puWlcartm tot. ,I. CONTES 
qUI •• ' n. ,avila pro, l. d'Esltr contau a le. nil .. 
larro.tI •• quf.ll an)1l ,tr amunt I .. u. !Icula dI, atl 
. ' .... r conlcutl ,,1. 1I."tlalr .. lIdI" .. LA TUIES. 
D'a"uHb cont .. In premlarl m un cda ndmero amil 
la ,,,pntabl. fluanlUat de . d,u pel .. " collralll .... 
la nOtt,. Admlnl.t,adl , o ,er Clro , I .ta' aJ, .'" "'t
,uln t.,a • • 8Iu.lon., Alert., •• nCl, I a"etar ¡'.,JtI 

El ruquet d"En Bernat 

~oy coneix el conte aquell del cavall que 

::~~I~~~~~t~~'~t&erJla~~~:S e;a~~tgués, ja 
El que probablcmcnt no sap ningú -descomptant 

els estndQIlt,s de Vilapcro. - és In vcridica feln del 

~uI9~1~tO~~~~1 ~f:é!'fid~l~:~~ts~:ís ~;c~ansoi i fidel 
E9 el cas que a Vilapcrn. hi hnvin, com a totJ:::ble 

2Ïee :~::I:/¡':UU\(~lj!~laP.~:~~rcklic~~1~' h~~!I~s r::::,c:: 
tnls que hi ncu<licn, mitjançant uu mòdic estipendi. 

ai:!ce:'v!I~n>o~1~~ (~'Vira~;~~ft~:o~~ I~: hyjlll~~aJ:~ 
Co.~a pUbliCA quc l'Alcaldia, r, comés motllógic i no.. 
tural, els vilatruitnll.s tenieu d'nuar a desfogat els 
seus mal. ... hul1lof!l o. Vilnpern. 
p~ fcr ~19 cinc quilòntctrC9 que SCp4Tn\'en les dues 

viles, hom emprnva els medi!'! dc locowoci6 més prAc
tics-tartAI\~, cavalls, bicicle~, ctc.,-car no era 

~ò~OSEnd~~~:t~rs~ 1~1:~~fti:S ::eb ~ di:~~a 
d:n1tre arl,!fI¡;lll de trnn.sport que el seu. ruquet, so-

~I:~~ k~~ d':~~~~t:rJ:,c;~,~ifd~~I':::i:Ío~~~~ 
pr¡;tÍc~: uno. vetlla tingué ulla idea i la. posà en 

Arribat que (011 8 Vilapera, s 'enellIl'!inà cap a la 
c~ de costum, i amb grnu ~tupcfaccl6 dels trenta 
vlSitanb qu~ ja e;pcrn"cn torn, féu ~ntrar amb ~Il 

t.l ~1J6~;~~cl~r dos: Per aqu~t-i senyalava ~l 
r()('I-larossl1. 

1:11 mormoli ra'lOnà per la sala. 
- El ruc tnmbé? 
- Ja ho crecl l qu~ les '·01 rossesll 
Qucdarc1l tot!! n:-ltornt9, Un, cimés decidit, inquirJ: 

LA TUIES.-ll 

- Hom~, si n.o hi ha algun inconv~nient, que bo f 
podrlcm veure 81XÒ? I 

- Prou, home, proul Que pas.c;i de seguida la rossa 
a l'establc i podrcu veufc.ho amb tot!! ets detalls 

J dit i fet. Als pocs minuts quedava tota la sala 
buida, ja que In. rOssa, rient de bona. glllla (i tal volta 
ansiant benefactores exhuberàncies) , s'emportà ¡'ase 
~dr~~~a1pr~::fa: '~~~~e~ta la concurrència, 

Hem dit tota, I ho hem llit mruament, car E n BU'I nat, prenent In morena ~I seu compt~, digué: 
- An~m per fel1la, 11018, mentrestant? 

el Jli~:!~~::r~e~~~~ un cortinatge que nuLltapava 
Ab deu minuts, tota la e1ie!?-tela era no"amcnt a la 

sala, enfront del cortinatge CItat, exclamant: 

a, ~ E~~:~~~~t ~~~~~~q~~u!it::~~~ I 
Sl no li porteu uno. soml-'t'elll, dIU que no hi vol saber 
res amb l~ rosses! 

- Bé, bé, Cn! pas mOI.lrc lnlltd'enrenou per ni::.::Ò
r~plicà Eu Bernnt sortint de raJcO\'a _. Si ni meu 
ase no li plauClllc!l rosses .. , a mlslJ! r trave.<!Mnt tran~ 
quiJnment la sala anl R. fet llU nltrc tato de plo.b::eri 
~t~~~~~i~%n~~~rol\t, on l'altra ::.::icota s'esperava 

l aiD fOll COlli En Bernat, gr¡\ci(!S al seu truc t>ogu~ 
tpcudrc dos cops bitlleu, sense haver dc fer' qua a 
la taquilla. 

SòmNES m 

Lo que 'acl lO c a . lne ta 

L'" es~~:i~n'd~~:~r ~~~ j~,~n~~t~~!J'ü~t:itr: 
CtlllturndQ per ¡'Istil. Ab::,) era motiu de ~ue el 

seu paPo", que ~ra. molt bon home, la renyés cnrmyo
llament d~ tnnt en tant. 

qU;:b"~~I~f:?~:~~ ~l~~:'~n~ea r~ ~o~~ 
teva cosina gran, perquè nviat estada feta totn una 
dondnl 

- E.~tà bé, P.~P;\, està bé! - re¡t>onia Ja Cri!>tincta, 
MelI, ~lJn stglua amb les s~"es costulllil infantívoles 
-Cti~tillet.a, per l'alllor de lJéu!-1i repelia ei ,eu p.'\pn .. rmlt.n nia )!BJ::dn, In teva cosina, que fins 

sap dc cl1!nar I lot. Fes com cl!a i ja veuràs com tot. 
hom t'cstullatà, 
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.--------------------------------------------~, 
PusA el tem.¡K i la Cristina començA. en efecte. a 

fer-ae una dona, com una p<l!\i'ella quan va obrint-se. 
I un bell jorn, el lleU papa la aorprengué amb el 
.Lulú., el gOiset de la ca~a, eu una pO~lci6 que no 
tenia Tei d'acadèmica, 

- Ai, ~bre d~ O~u d! la V!ròaica! _ exdam'\ el 
pl!)-e :I!Wl·._P:r~, ql' r!tiulli iH. d!lvergJ-
nyida, in'.le.:euh. pleca. uruta? 1 
-Obr-re;p)l{tl~ "l;c~.ulam!:lt la C~iitineta-. 

Com que tu eru VOli d.r que f':'l com la c03inetal 
La que ei va a-m \f llavors a ca¡a de la. }(a.I{·ja. fou 

mé) gran q'Jo! la. reo.J.h :d'E, \:) tglal Fatrbank5 i 
la ~b,ry l":c.c¡¡;mll 

una petni6 amoblada o uu negociet semblant: qtle li 
permeti viure bé I !ell.;òe que puguin tirar-li te9 eu 
cara. Hi ba. que dir que, com que té una clientcl'la 
m':)!t eiCollid~, comp:>.itn qUQ.ii tota per gent amant 
de la dillcrecI6 que U~ volen é,-;er visto!. els !leu!! 
iUI{'elo,oi són fQn¡a (lp~(!Ciablei. 

1B1 ,leu neg'>Cl, p~r Itt')de,t q'le sigui, ha 8u.tCitat 

~~;:~l!ii~:;~ f~~~I~I~lIf~~~~~ l':~~~: ~~~ ~tr:a;:::: 
sempre resulta un P'!:"j\lul~i per ella. 

L'aLtre dia va aua.r n vl.'litar-la un client lue li fa 

11~ ~~e:I~~~~~~~a ~~ :~u~~~~~a·:t bé? 
f3. OlU1lfo,l -SI ... No puc quelxar-me_, 

_ al ;sr rl~i~~~~ competl~ora ~.ue:)i~:::e se t'ha posat 

<><><> 

LOetern Infant te-r.rlble 

E 'fea'~~,:::;"t: rl~ R~~~~.i :;('1 ~~~;~t1;~~:1~j~~~~~ 
Això "I. é; 1n~1 d'K',,~~t que fcot d'en~àrr~ i 

mA mu~ri que ua (':\Ci(' ront'\lt!Jn"ta. Tenen d'annt, 
8Obreto~, amb m:>lt cui,l!l(lo. perquè a In. ca~a de 
davaut viu una lenvora qne reb certa cla't'\c d~ v¡!IIites 

i t!,~tfr~~:;d~~ ~~r;: Fa~t~t:a~A~~:~~eb:t 
vàries vi~ites, la criatura r:ntrà al sal6 i prr:guntà: 

- E~r:olta, mama: COIlt ~, que a9,uel1a senyora que 

vi~~~i g~~a~~àe:ir~i:, v~ïr~~.'.~~ respongué la 
seva Innma. ~ . ~ 

- [ ar¡uell senyor que ha entrat n~l\, qui és? 
-F.lm~ge. "!.-t 
- [ tu, tttnmn, quan e:.tM malalta, qllin metge 

envie<! a b\t~car? <I 1 '. ' 
- Ve3. el ~tre! El doctol G?m\. 
- tea. mamn. ... El councl. Lltili!! 
-Com? 
- Sí... Perquè el m,·t~ que hi ha "in<Tttt a vi!<itar 

!t j~~C:~b ~~ï~~i~l '~~h::: lf~sfad~~I!~va i fic¡wa 

v/é~~'\~~i~ ~1~e('dl~~::;I;:~ rebre el pobre Quimet 

S. O. TRAc 

<><><> 

RtvaIttat. de I·ollel 

Es un carrer de t'C!;querra de !·Ai:xampli. ... que n" 
nomenem perqUè no es pen~iu qut' fem r~llI.m. 

el re 1~li~l~'\ c~~I~~I:r~~e1~li~vO~~g~~::-n ~~k~ 
vil. if;gurin-se que hi viuen Ulla. enrni~sera del Ninot. 
una llevadora, dos r:ntrclingudes de preu, una cuple
tista i una xicotn d'aquelles que, pooseldes d'un gran 
esperitd'iudepeudftlcin, 110 er; volen resignar a anar 
afer f1l/tia ncAla Mercè o acAla Pepitn, i t'S dec:liqnen 
a treballar discrdalnent pel seu compte. 

Aqtlcsta xirotB ~ din .'\ntonietn. é,.; jon', ba'\tant 
bonic" i. segaus diuen eb que In coneixeu 11. folL.~. molt 
compla.~centn. t:nn de Its qU!llitat., de quc la noia 
presum. i 110 és uTla q:la1itat sm'ie importància. é:c la 
d'ésser molt estrda de ... cintura. 

L'Antollietn, com que & unn noia, n mé!¡ de lliure. 

t~~~~~:n::i~~' r~fir':~~1~nl~!i3~~fu.i.uiec=~ 

pi;; g~~t1t;t~¡~~~~~, ~lt~V~'~'J:~I~~~!e:: t:;~ 
em...!.~~rc~~~~ll.lt • ...,;~ .. .J 'li _; 

"-)(.xJèiba ap~:t n~ pot 'IOsten¡r la comparació 
amb mi,. Ptguta't ~ue fa quatre d1es .. que treballa 
i_ de ~a'ia ~~aJa en I iUl'!t '!,!'A l' Apt~Br---_: 

, ----,. 

~ 

H?~~b;~~ ~1~~~1!~;~1~'ianr~~;~ ¡¡; -;Y¡atifieà 

tituir b~fla~~~!~\~. t'f~~ ~j~~ .. ~~~~~i~O:: 
~:-~-:b~~6t~;i ~~\~~;~ ~~~:s e~~:(\::D~~ 
e.o;tavn acompanvlV1a d'nna ootènC'ia de camt'!l d;~ 
d'un l1adr~t. lo que li ha,-ia ~ta1viat mr"J1tf'!'\ I\nades 
a la de!~aci6 de polida o rt'brt' Ull tip de lY!fetades. 
~lJll rliumen~ al mati, En Bombard6 no !lnbia quina 

fer i ~e li "a oc6rrer ficar.ge n In. Catedral. Allò estava 
ple de bateixM. 

Al.o;eu cmtat. nnn q('!\vora ,'ho mirava amb aqne:Ha 
bonn fe. En Bombard6 ,,'hi apropà i li c('t'ch C'onver91l. 

- Quantes ('riatur~ hi han Avui per bnteixnr. eh? 
- ~I... en l!Í('('tc _ r~pou¡::-ué la ¡¡enyorn. 
- !I[iri. miri. !lt'nvorA. Cjue ~ mont) nqul"lI nrn r08", 

Oh! I no ha ploTat gen.q quan l'han batei .... ~. QuIn 
~prctl\cle més honic." 

-SI, !llCltV(")f.'1I... 
- [ -de qui deu ~"er aquella altra criatura que va 

en bTaçoS d'aquella llevadora tan $tf~a?,. 
- Em '1embla que ~ (I·n.quell matrimoni cie 1'0!-

querra. 
- Oh, miri, miri...1 r ara t'u vénen m6l .•. 
- E~ veritat., AV\li !tRn ~Igut \lua colla. 
r,lnVOTS, En Bontbnrr16 prell~ué les ¡¡evC:!l dispoo!i. 

cio11.'J uer ~l1i11ar dí' lIegllidfl i elt"cJamà: 

aq~1nrnatl~. l&~~ké.q 'I~~?~.~,? &:~1~ c~~t~~rlijl~~:.~: 
Mai hauria rlit que ~ ... "i'lrruté.~ tant a Barcelona! 

I va fugir cap ala porta. 
R. O. Pruu: 

e .... punlr.t dll 111m." ,., .. t: 

El bon lorft1lst.ae • ------------------------------------------------



- SI, .enyora: el leU mvlt bala la dema,..a 'cI dj· 
.,orc! en un" dtes 'e l'ap~n"lC... • 
-- Aid. 61 mentl'a: a aquesta ea.a no hi be utat 
mal, Jo. 

Pètdues 

LA setmana passada es presentà al jutjat de 
guàrdia un senyor tot vermell, congesti~ 
Dat i fora d'ell que demanà. per parlar de re

guida amb el jutge. 
Aquest, creient que li portava la pista d'algun 

criminal o la llava d'un assassinat, el féu passar 
de seguida. 

- Què se li oferia? -li preguntà. 
- ~tiri, senyor jutge - exclamà l'home -.-. Em 

passa una cosa molt grossa! Enorme! SensacIOnal! 
- Bue,¡o, b"eno ... - digué el jutge -. Exp1i· 

qui's, faci el favor, i sereni's un xic. Que és qües
ti6 d'iutercs.<;os? Ja veurem si bi ba res a fer ... 

- Ah!- digué llavors el jutge -.]a sé 10 
~\1è és! L'ban amenaçat de mort? Això no té 
1mportàncial Cada dia vénen denúncies d'aques
tes i, al final, Tesi Aigua calenta! 

- No és això tampoc, senyor jutge. Es 
altra c'Osa ... 

-- Expliqui's, doncs ... 
. - La meva dona m'ha desaparescut en unes 
~rcumstàncics particularment tràgiques. Jo no 
se què li pot haver passat. 

- Com va. ésser, això? 
- Ja li explicaré. Figuri's que jo tinc un amic 

que és t'rnpresari de teatre. Dc tallt cn tant, 
m'envia una llotja. Ahir a la tarda, a prop de les 
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set, m'envià una, Jo, precisament, a la nit, te. 
~a una·r~unió de Cancell d'Administració per 
au:ò deb Jmpostos, sap? J em va sapiguer greu 
perdre la lotia. Llavors crido al meu tenedor de 
llibres, que és solter i fa deu anys que és a la casa. 
i li dic: Miri, Joan, vol anar al teatre amb la meva. 
senyora? Jo no hi puc anar. Accepta? Em diu 
que si, ve a casa desprês de sopar, pren cafè, la. 
meva senyora s'arregla, sortim tots tres, ela 
deixo carni del teatre, me'n vaig jo a la junta, 
tomo a casa a quarts de tres, i la meva dona no 
ha vingut. Cerco, recerro, espero, em desespero, 
r resJ Són les cinc de] maU i no hi ha més dona a 
casa meva que cabell al cap de vostè, salvo el 
Tespecte que hi dec al senyor jutge! 
.1- No faci comparacions d'aquestes, que l'hauré 
de processar per desacat a la. justícia. Però. e. 
colti, està ben segur, vostè, de que la seva se.. 
nyora no ha tornat a casa seva? 

- Seguríssim. He mirat a tot arreu, Fins a sota 
els mobles ... 

- I no ha mirat - digué llavors el jutge, asom.. 
brat de la candidesa d'aquell bon home _ a sota 
del ¡ seu tenedor de llibres? 

J. RuSCAU. 

L~s compilrtlcions 

LA senyora" Magdalena, la muller de don Am. 
brÒ!, és una dona molt simpàtica, molt 
agradable i molt servicial, però, fillets, té 

un defecte capital. Enraona ~ colzes i, 10 que 
és més pitjor, no deixa enraonar als demés. 

Diumenge lJassat, eu una reunió on ella aC()Soo 
tuma acudir·hi, es comentava la seva absència. 

- Que és estrany que no hagi vingut - deia 
una de les senyores que estaven de visita. 

- Aj, millorI - contestava tma o.ltra -. Aín 
no ,ens donarà murga, Si aquella dona no para. 
mal. 

En aquestes, Ja mestressa de Ja casa, concilien-. 
ta a l'ensems que enemiga del xafardcix, inte
rrompi: 

- Bé, de totes maneres, no diguin, no diguin. 
La senyora Magdalena serà 10 què vulguin, però 
no em negaran que parla com un llibre. 

- Com un llibre, no, senyora - respongué lla. 
vars una joveneta -, Un llibre és una cosa que: 
es pot tancar quan un vol. .. 

R. E. T.u,UT. ................................... 
De la vida alegre 
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Er. COSI~ET SoTSTITUT 

N °C:~:~lb~ñ~n~6t!e t~l~t~n~~i. a q;:,~is~~'dr:: 
al ParaleJ, a c4'u Tn1ia, 011 dOIl'lran a conèixer 

Lo! cJta.!os a la gent del di!rtricte quint. 
Rie Ric, reforçat amb nl1.'I. quadres nous, va tirant t 

-eosteumt l'entrada del tCòIlUC •. 

Lo~:a~:t!I:~~ ii D~:CF;~!~~II~ ~~~v:~a~~:i ~r~~~~! 
Nou. E l Paralcl ~tà altra vegada a la nit, fosc i avorrit. 
Oh. M:ontmartre barcelolú! Qui t'ha vist j qui et veu! 

Al .Bosque •. la colla Santpere i Bergés ha donat un~ 
-quantes representacions de vodevil. per tal de CJ.ue les 
:nenes de Gràcia pogueosin conèixer els calçotets vuolab 
.d'En Pep Alfons. 

l pron per avui, que és tard i vol ploure. 

Er. NSBOT TAFA.N81l 

Un anunci de La Va"t<nrdill: 

.. Modista, c:l18eña el corte a precios razonabl~ .• 

Den ésser a cA l'Angcleta. vaja. l'1l duret i bell ga,.;tat. 

AQUEST NÚMERO HA PASSAT 

PERi LA CENSURA MILITAR 

- I don cs, 52 nyo r Pala udà ri u , qu è li pana? 
- Trlbul _clOnl mo lt lirones, no l_, . 
- De m'sli roslloCs me'n paasen a ml, I no em que'" 

xo pal . 
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.qadIa anla:a ru que "~eu ..... ~tI_,.. .. _~ Grljea, RIUI RnlsalH 
~~.~=_ r,- co ••• OI L',uALwo. ... __ .un'''''A CU'OIfUullldOllenotlnlt .. prl_ 

Ic::.tNId ........ merlltolll" 
l, Sant "a",on, I-S"'''C.e.LOHrt CIIIIIII16."MltlunOfn,1l-Bmllm 

ExU Insospitat! La LAU~A BRUNET "" que no h! veu de cap ulli H .... em totalment "otat la 
primera edltló de 

Para hacerse aIDar con locura 
Primer faulcle de 

EL TALI8MA.N DEL AMOR 
Cap mi, obra ha assolit un bit tan gran I expontan! ton la formosinlma treacló de la notable unlplora 

LAURA BRUNET 
Mentre n'efeduem una segona tirada, estem Ja preparant el segon fascicle 

que s'estudIa magistralment el ,ullelUu tema 
d'Aquesta obra, en el 

Arte de conquistar rapidalDente 
Una VOUI toneguda en termu lenenls Ii manetl de Jugar I dominar el tor de la peuona Imida 
(flScltle I), l'entra Ja en el .egon tema en plena maUri I .e l'utudl f/IIDlòele de l'amor pOlint ell 
mans de tothom In Irmel ofendvu 1 t'ldens/vn per vèncer en el mis do's deli eombah. Cap obra 
_ absolutament upconU un htudl tan mer .... tllós de Iu Intenses emocions tordlaJI tom Iquest den4 
tió. llibre de la LA.URA BRUNET, del qual n/ncd podri prescindir per triomfar tn lesllultn Imoroses. 

l .. p.,Red ... IAdm/n.-~iJ 



16-LA TUIES. 

- SI • 'a unyonta 11 fa falta alguna cou, no ha de Itr mis que manar. 
_ Ob, il que hi han COUI que una no sap com manar-Iu I 
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