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IIte'P!a per Oprl.,...-H 

Feia dits que no pullvem d'En M'.n.ll.ch, aq~U 
-)'or que menja com un antropòfag i escriu de 
~::nt c:lramts de noies. qui els van aixecar 

l!'.n lI:.rs.l1.ch fa molt aficionat a pendre el pèl 

~r.:' v~~~~ a4~~=eu-:=~~'cal;: 
:Jothom, fins ets peixos, es va tornant un :ric 

Fft!qüenta el jardf un senyor gros, quina pan:ra 

~=ad~=~~ ~::o::~~n:~à a~!~~:~~ 
~ dia. posa e:o pràctica, amb el fracàs de sem
P!e. n.ou.~ mitjo.as per a reduir la seva voluminosa 
~ntuTa. 

I..'a1tre vespre. F.n Mors.lI.ch el va topar quan 
l..'Teuava la porta. 

- Qu~? Com va això? -li va tlftg11DtaT. 
- Molt malamentl No t'm puc apnmar de cap 

~nera. Ara un metge em va aconceUar q1W mun
tés a cavall Faig qnaranta ki1òmetrc..'S cada dia 

IURI' RI DIJOW 

durant un m~ ... jo augmento dos kUC16 uR!I i el 
cavaU en perd deu. 

- Aix1-li respon En M.rs.U.ch molt seri6s. 
tê d'invertir els termes ... 
t -Com? 

- ~íl Fer quaranta kilòmetres. a peu amb el 
cavall a coll ... 

Qui la diu mis arol •• ? 

F.ra viatjant, fanfarró com tot~ ets viatjant. .. i. 
durant Ja guerra., la voluble Dt-esa. Fortuna el va 
protegir llargament. Va montnr un negoci de fllats 
amb uns diners que li va deixar I1'It amic i en poca 
anys ha realitzat un balanç bonit': sis mili0D8 de 
pessetes. 

Aixf com a molts rics d'ara ell bi dóna. per pre
lIumir de cava1h, de queri4es i d'autos, el nO!tre 
heroi no sap presumir mé, que d'una cosa:: del seu d~pat:r. 

- ~o cinc cent! dUrM cada mes - exclamava 
l'altre dia parl'lttt amb uns amiC!l B Caçadors-. 
m traspà.' mc'n costà vint mil i de nòmina en 
tinC: quatre núl ('ada meL. 

- ~f! I ,i suprimiA8i!. ets punts damunt les ;, 
i Ie<; ratlles a d. .... munt IC!I lis -li va rl!Spondre un-, 
faries com aqurU amtricà '1ue s'estalviava deu 
mil dòlan a l'any, de tinta ... 

- Això no. però tant si vols creure-bo com si 
no, ara et vaiF: a donar una idea de 10 que hi ha 
a ca~ meva. Figura't que t>ll1ibre major & tan 
gran que. «!'1 meu tenedor. que ja és un xic veU, 
per a anaT del Debe o. J'H4ber li be comprat una 
motoc..1.cleta ... 



~TUIi!S __ ~_ . 

I!I ,.r.cte Imll&II.r 

A la terrassa del .-Tívoli. es rennem cada nit 
una penya de cbmics i periodistes. Entre ells hi 
ha un jove escriptor madrileny que 8f1Ilpre en té 
au. per dir. 

L'altra nit. • un primer actor de la coDa se li 
Ta oc6rrH imitar els Dadrucs d'un gos. Un altre 
Uu el gat. i un periodista el burro, C068. C'{ue totholll 
trobi en caràcter. L'únic que no prem. part en 
aqueU concert era el 6terat de la Porta del Sol. 

- I tu. que no imita cap bèstia? - prqunt. 
el que havia iniciat aqueUa se!Sió filarmònica. 

-No. • 
-Que no ..... )"'? 
- llassa. Per au::b precisament callo. 
- Com és aixb? 
- Jo només sé imitar el gall. Però, ho faig tan 

W que si ara em poe& a fer kikiriki .• .I Sortiria el 
sol al cap de pocs segons ... 

L'HoRTOI.À. DE SAJi'1' BOI 

E ll Cabirol, artista pintor, vivia en un pieUn-. 

~U::J~l'!glt1:~epi~~::ari~ casa a 
Sease ésser c:ap Go}'B ni cap Rubens, En Cabirol 

astava bé de diners, de manera que el seu estudi, 

O'::a.m~estt~fese;:s u:n:J::S s~~o~ 
necessluies per a DO avorrir-se en aqueUa mena 
de colomar. 

Un dels' artefactes que possria Eu. ('.abito1 a la 
eeva barraca era una magnifica salamandra, uJa
mlLDella que e5Ca1fava com una torna] i que con
sumia una respectable quantitat dii~ria de carbó. 

• ."" W1en la cara, l!n Cabirol des<obri; en _ 
• _ carbó a la ooIaJDaDdra, una pedra ~ 
com el puny, entre el combustible. 

- Això és una estafal - cridà iracond el nostre 
pintor -. Però, a mi no em pren el ~ ningúl 

I tot seguit eDVÜ. la pedra a la senyora ColOa-L' 
amb una lletra, on 6 manifestava el seu descoe
tentament. 

a .;-se:~~ l~~:ta~nU:~~=t:: 
bonica com una flor, i li digu~: 

-Irfira, noia: al senyor Cabirol li hem enviar 
una arroba de carbó amb una ptdra. Puja a casa 
seva i digues-li que ens dispensi, que no passarl 
mai més... A veure si ho aneglH bé, que és 1IJI. 
~ client i cal que estigui content ... 

-Ja ho crec, que va a estar content En eabirolf 
Com que lm cop dalt, en i la Marieta van etP 
far~ en una l..'Onversa sobre quin tema no Vutt 
insistir, i de ta conwrsa passaren als feb, uos feb 
OIl hi haguen!'D petons, sospirs, soron de mone. 
i nua altra sèrie de coses 8t:mblantes! 

L'endemlt, quan ~ Cabirol rememorava la de
liciosa estona passada, se li ocorregué uoa idea: 

- La filla, menuda, joveneta, inexperta, Htà 
molt bél Però la marc, dona feta i experimentada.. 
d~n estar superior! Vaig a enviar.1i una lletra 
dicnt·li que al sac de carbó que m'ha enviat avui 
lai he trobat un adoquí! 

D. O. Sous. 

La seva proveïdora de combustible era la se
Jlyora Coloma. una exhuberant ¡aMofl4 d'uUll 
trentavuit anys, vidua i que regentava una botiga 
al costat de la casa on tenia el taller En Cabirol. - Poos pnat se les va rentar üa..., per~ ~ 

Una tarda d'hivern que feia un fred d'aquells altra bo fem des". •• 



-c.. ... ftII ......... u ................... ctlllIr ....... ,..- ........... .... 
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rioció de \'antipltle DOm de Dorotea queli havien _t al Dfuor-I un oervIdor, A dlr veritat, • 
mi els c:ouills i la Debfts m."iateRsaaveu meuJ'I 
'l'' \o que ~ poII8Dt • GeorgiL }l'i_va 
molt, en ...m. la muller del meu amic, com IJdoo 
..... tola _ jove cuada amb un veu. I, m&o 
e..ua. si amb eUa hi teos confiança. 

Com me les vaig anogIar jo durant el _I pe< 
_gnIr aU_u al marit de ncoalttes, Es nna 
COlIa qne qnul no me'n record<>, ~ que tol __ 



8-LA'l'ums 

- .......... Pepfto, tot "ab:'" .. per ml? 

..;;l', :c:.¿:' .. ~:'r. t~ un lIIIyor moH 

, - "' ooIt .... oJau. bestiola. _", fn!bar 
\Il1O ~ .... cia _ Hubert. q".ta Dom g 1l111181*m,..¡ q .... i __ 

q 
.. 

1.;l>iípl ~~ .J;: ho llom. vista, 
--"tota oIIio _ de ""UfO a1erra. 
.... .se <OIIIODçu la """"""a peT un costat 

- J!a ÍIoDI. aq_ ... quo duu vostè _ vaig __ clIeort. 

- I molt 11lfe11l¡oDt1 
-811 
- Ja Ilo .... - _bà client la Dom amb Ull 

"'- d'i""""""", Iadtació-. AlxI que ... 
.... el meu JDarit. fi pou. a Uad.rar d'tUIa ma
nera! 

K. Bamrr 

El aellUr de tr.n~porta 

Q. JqlWaevoi d'aqueDsescriptors caninct;:,1: 
U fan articles a les revistes per les f 

hogu& conegut al matrimoai Pons. haaria 
trobat lmplia ma~ria per a una sèrie de diatribes 
COIltra les 1lict:DdOlel costums de la sodetat 
lIIOdorna. 

llu ofecte: dotaU amb ..... quanti .... ,ort ..... 
invertida en valors de primer ordre, vfvienen 
la "'" <OIIlplerta _tat i es _ven la vida 
fota de cua seva. 11 l'ezceptuen 1~ bores de 

darmir, que, get a ells, eren de la matinada pr 
Amunt.- FJ1ailgdia el passaven a la terrassa do 
Caçadors preuem l'aperitiu, dinaven a un ho(:eI 
qualsevol, d'aDl se ¡f_ven a peDdre caf~ • OD 
altlte lloc, i, cap a les quatre. el matrimooi et 
dividia. FJIa. ali d· ..... de compres i esperar ... 
cinc per anar a."peudre el tf: al dtitz, o al d&
jestiC't, i eD per Ïaocar-le al Cu&ino o anar-se'n de 
barrija amb 118 8elI8 amics. 

Natura1ment, al vespre sortien i anaven pk-
pts. AI wcea •• IObfttot, eren J'tsc'bd.o1 de _ 
mamàs bim i de lea netIes cursis. La muller d'Ea 
Poa." em prt"Sentava sempre amb les Ioildtel ,.. 
exageradea que trobava. Semblava una cortitaDII 
i. en certe!' ocasions, sinó perqu~ totJ:tom veia 
al ~u marit al costat, molts s1laurien pentat que 
es tractava d'alguna cortisana de luxe. 

Però, tant i tant d'e5C'l.udol. arribè a armar" 
amb ruotiu d'un dkolktJ que arribava fins a Ja 
cintura. que a1gó cregué prudent avisar a .... 
Po ... 

- -. Pouar Sembla mentidal Tu 110 cIeaIW 
-..ur que I. teva dona ea ~ d'aq_ 
- Sembla _ cocoUd 

- No" .. que ..... mlda de JlInÏIi6-.,.. 
pollgUf llu l'IIIII ... b tot l'aplom. 

- Una mlcI& do Jftrioi6? 
- sn Portant la mev. dooa "'" &açotada, 110 .,¡. ha risc de que ningú int.ull __ me 1IaayeI¡' 

Com que. pobreta ... ps? " d'aqaelles que SaDt 
JO/H!p li va passar el ribot, PIO<uro que vacl ml' 
=r~ra at=-I~;'t::::r: =~.J':v! 
ltel%OJo ••. 

Ela .drens 

A ning6 )'Orjudioava ¡·eat/a ..... a llu RI .... 
el mant de la laBet .. aqUl'na rooaa _ea 
I opulenta que ... de depeadenta OIl ...... 

boti .. do perfu .. de la Otu.:iL 
Abd que oni ..... el _ de j~. FA JUas .. 

- lmP'*fble. S·aprimava. no tenia _ cia 
~ar ni. lo que m& .greu sabia a la JuJiria" de
:fer RTimtaia. Per a eJL lNtia i a~ erm. 
una inatefn C'OII.. 

AIz6. com ..... peuc\rl flciJ .... nt "llegidor. "" -.va gena peI_r apuoionat de la m_ 
d'llu RI ... que ea"....... tota la temporada feat 
mala C&rL 

1111 prou 1_ coavta<er_1a: 
- !'Or6. d""". ilO "po lo què cUu el retrò' .PIII 

jnHcf. ni d_ al .,...... ... 
- SI. ol ... - fOSJlOD8Uf un ella la 1a11eta. que 

¡a DO podia "'" -. l'erb, OIl c:onvI, _ hi ha 
1111 aJtre mr¡, q .. ofIrma que • l'eatia, ___ 
viu •..• 

P . .uTE't .. 
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&&:-ta~=~ci:-=~ .: 
~ ... que una iastitatrla 
IJgu~ "1.0 la deixava sor .. 
~I- J'~'lésquepeT_ 
~r~:'1'e ... ;a.~u~ 
~="p¡.":J~ ma::: 
!~m~ ::l'I:.:e~. 
era ja molt llesta de 
va inventar un pit" 
per a iJJtY 

::~ al p1~ V-
dir .. 1i a sa mare que .bada 

~"';'~IsJ~Di~ 
Montanya si es curav~ 
la gripe la seva tia de c--

:::D;; ~:a c:=::~ 
fü:~ dia que vuea'l 
sortir agaflrom, com j. fi 
ca.¡c, el tr..ma cie J.<II 
Planes, i eus refu¡i~ 
com tota pareDa • en el JeII" 
coDet que forma el boscat8I' 
a damunt mateU: del !Iafsr 
do.. ADI, despñs cie ~ 
coaoogIieata -1ICieopIe' 
Iimhuin. J'I_boIeta.. ... 
cIdDr alnçar, es .. _ 
petoaejar, per!> em All 
apartar, ple .. d'IDdlg1!8d4 
'-mon ml cima q_ 
nlginteatar pesoigar-6 _ 
caiD. Resultat. q~ aqaell 

-I "011 ..... "UHts 'all. ma., .. 110 po .... IIoDar aD mal 'naltat' 

:::IIí.'IIi~~:i...;:::'_----_____ ...J~~~J' tIla no va p....,. res cie 
tr&DJCendental i que, coJl1.! 
un cop la vaig ~r DO" 
era- hora cocar. de pOgod' 
trobar qui calmEs la set 
lasciva que ea mi havia 

-Pr.ul ....... a ae.1IiI1L 

V OLI sapiguer perqu~ vaig trigar quinze dies 
tnês ~Is deguts a paguer estRnyer entre 
els meus braços la formosa lsabt-Jf'ta. aque

Ua xicoteta que va a<'abar e!'ISt'tlt tanguistll. li. 
l'cExce1siott?-em va ~ar. una tarda de con-
fi~Ddés. el meu amic Comi.. ~ 

- Explicat - vaig re!lpondre-B _. Deu ésser 
intere!Sant. 

- Una mica. Escolta atentament i ja veuràs 
COlO. a aquest mbn 110 hi ha CCI88 pitjor que les 
tIlaÒOU20S. 

El meu amic eDl"f'llgué llD egipci-sense feror. 
dat·1e de donar-me'n cap a mi - i començà a 
explicar: 

- Figura't que quan jo vaig ~ a l'1sa. 

despertat el contacte amb la deliciosa. criatura. 
vaig passar una tarda infernaJ fias a les cine. que 
vailf córrer cap a casa d'una senyora amiga aueva 
que tenia un pis • la Riera Alta. on una alS&da 

j!.tle ~~t~ae!u::~: ~~ ~er òJ!.~ ~ 
que de dret i fet corresponia a la nmosa Isabe
teta. 

rn diumenge 8qÜe'at va passar Jo matrix apro
ximadament. i jo vaig tenir ja aqueU di. la visió 
eReta - que deapr& Ya resultar eqtÚvoeada-

:t1sueJ~sa!:!~:: qe; p=j~~ ~ue~~: 
però mai forçar l'entrada ~1 castell. Jo. que JÓC 
home prActic en totts tts mews eoees. vaig tenir 
aDa icJtoa. El dissabte RgDent. me'a ... aig anar cap 



• wure Dama BmfIia.. vaig 

::: Ir..:m'fal': 
\GeI, encara '100 eagotat. 

::;n..V:fn-:U cap a trobar 

I qui! dir" 'l'''' va -"' 

~!ii,!f:,~10 a:a: 
__ L 1 .. belela havia ot,a
... un WIm! d'"'I_ 'l''" 
.. porten d'amaga\, qDO 
.'ba~ cIeseuldat un apre
_ dol taU.,. ¡ .. "" dubte 
..nU havia .. rvit do ver
...... perqui! a 1 .. - prlme
.. do canvi. quañ jo n 
~ dk - J1A11>dI cop per 
_16rm~.cIoDa, 
~ DO et fa.rf::' mal..... es 

l'borba, e;:e tot: damunt 
en _ pooició que r..u.. la més agradabl, 

leo peraperti_ ..• 
Qui! ferl Jo estava com· 

-pIet'_Uqui4at.lntentaJ 
... era aUl>que ... bonqnen 
4itaeD murar GIIll lletra Ben-
"'_dol_. 

,-No, avui IlO-li V8Íe ..ur_. !lm trobo malament. 
-00¡>01 

L'1aabeIeta .. ·m '1_ 
..u&Dt com. DO comprenent 
lo qaé jo dolL Del","", eU. 
- devia donar UDI. aplica
<>16 eUa mateixa. perl¡ué 
-lla -. ""nvençadL .. 

- Ah. sll Az. m'.xplico 
"'quél. '1_ di .... _ 
"ves tot groc i DO va 
?OIer dir 10 qui! tenies ••• 

- DiUlllOll&", di .... nge 
.oe ve-li vaig dir jo. 

1'<r6 l'1sabeleta deixà 
caure Bavors tUl gerro 

-Qaltl m1lDa ..... erltot1 
-No me'n .erllII D'sI.4 ....... _ ....... lIIIIDoII 

d'aigua &eda damunt del meu entusiasme. . 
- Diumeaae que ve, DO ••• perq~ Uavon. qw 

.. trobar, maJament, serf jol 
F. AlIA. Il>n>IlE 

DrtnmNG8 pusat. a 1& Barte100eta en vaig 
sentir 11Da de ben bona. 

Una mam d'tuli trftJta vuit anys. en di~
lJOIIid6 encara de sentir - i d'escoltar - amoretes, 
11 puse¡ava per la platja amb un nen de sis o set. 

La criatura portava un ddadet de plom amb 

el que estava jugant. 1'<16 •• ·s "'Iai 'I .... en !la 
momem en que ea va dilbeure mirant: tuli. bar· 
q ...... li <Iligaé Ja jogaiDa. -.. c¡ne -_ 
qué entre t. sorra al cap de potS momeuts. 

La mallà i la ctiatura ~Il a remenar 
la sorra humida. però,leDl dubte, quan més feieD, 
més s'enfonsava el so1dadet. de manera que .., 
v. éueT pooible _obar-Io. 

La criatura. al veure'. sense joguina. C'OIDeIlÇl 
a plorar. 

_ El in6ti1- dipi la mamà -, ja te'n COJIloo 
prare un attr.. demà. No el busquem més, que DO 
et trobarem. Lo que es perd a ta sorra, no es troba 
mai més." 



10- LA TUIES 

- Abl_ digui- llavors cI n('n -, Ara m'explico 
perqtlê la cosincta r...ll1i~'l plota\'a l'altre dia que 
:~('~fvja pc-rdut no sé què a la sorra amb ci Ra-

-- TInc una puça que no em deixa viure! 
~ Caram, això si que é~ ben seIl7.ill. ~{ati-1a1 
- F.,<t que - digué llavors la xicota _ no Ja 

T. RrYr>AT 

"Oh, t8Zftdor, cazadorJ" 

,'dg. ~ molt curta de vi5ta ... 
I c;k'!lprés, com !li l'idea acabés de venir-li al cap: 
- .si vostè- fos tan amanle de voler-me-la buscar ... 

EN Cabré, '1t1e ja ha passat dels cinquanta i en 
que..tió de dones ja no està per brO('S. es 
dedica amb passió a la seva distracció favo

rita: Ja Cfi<'Crn. 

- Prou ... 
I En ('ab~, de bona fe o sapiguent de què anava. 

('omençà a i nspt'ccionar per entre les robes de la 
noia. Aqut>Sta, ansiosa, esperava l'escomesa. l'erb
<'I senyor Cnhré Jeguia buscant ... 

FJ] ha mort, segons conta, almenys, porC'S sin
gJars, guineus i fins un bou qu<' es va escapar dC'ls 
corrab de la plaça de la BarcC'loneta. 

Diumengt', l'home va agafar el tren j se'n va 
anar cap a un VE'dat de Santpedor, on es passà 
tot el matl empaitant conills. 

AI núg~a. una J?OTcairola que rodava per alllli 
portà el dinar. La Zlcota, que, per 10 vist, passava 
set amorosa, va penMr que no estaria malament 
un xic de grim~a de$prés de dinar. Però, com 

di:~;:~';~n~~~ ~rMs ;e~c:t;~~adecf:e:? 
Per fi. en acabar l'àpat, Ja xicota tingué una idea. 
- Ai. eenyor Cabré! &tic més neguitosa! 
- Què li pa&Ca? 

-Marc de Déu! - exclamà per fi la noia-. 
Quin caçador! 

- Què vol dir? ~ preguntà el senyor Cabré. 
- Vostè <'OI vol fer creure que és un gran ca-

~ador~ que ha mort llops, elefants, porcs singftml 
1 no se quantes coses i no sap trobar ro una pobra 
puça? R E. T .u.,urt 

El fili d'en .shcrlock Holmcs 

AQUEsTA aventura d'En Sherlock Holmes no 
l'han contada ni En Conan Doyle, ni cap 
dels &tus nombrosos imitadors. La vaig 

sapiJtuer jo, l'asualment, durant un viatge meu al 
Regne t~nit, a la recerca d'tm!S mines de pega 
grega. 
~. F.1 gran detectin pa<;!lava un dels moments m& 
intl'll.'lament tràJtiC!l de la ~va agitada ';da. Era 
una tragê-dia fntima. La seva muller, a la que en 
adorava, anava de part i la criatura es presentava 
malament. La Uevadora es declarà. impotent des 
del primer motnent i requen de 5eguida l'assis. 
tència d'un facultatiu especiali9ta en obstetr1da. 
Cridat ~elefònicament i amb In pressa que requeria 
el ca" I ~stractant-ee d'una família de tant pres
tigi CODI la d'En ShertOçk Holmes, el metge ce> 
tregué, i, n les primeres de canvi, es mostrà molt 
pe~in1istll. No sols la criatura, segons totes les 
pTObabilitat~, hnuria d'ésser extreta amb forceps, 
siob que probablen1<,nt la mare moriria. .. 
. El gran ddcctin e~ passejava, ansiós, pel meo
Jndnr de ('aga seva, pres de ta més gran deses~ 
ració. Es sentia covard davant de la desgràcia que 
l'nm('nnçava. Aquell home que havia resistit, im
~ible i amh el N)mr:ure a flor de Uavi els me> 
ments més greU5 de periU, ara es sentia vençut, 
aplanat, reduït a un no res ... 

ne prompte, ellE'u geni formidable va U'lumi
nar-Io. S'acostà a Ja cambra on gemia la seva mo
ller i començà a cridar: 

- SocorsJ Auxili! Fill meu, !a1va'mt Es l'Arseni 
I.upin que em té agarrotat a dintre una cova 
i vol matar-mel 

-SI Iqueata I.leota YoICU'$, ara matelK es po. 
Illa IUlnyar el. dlder a paladet. 

1 conta l lústÒria que el fill d'Rn Sbc-rlock Hol
I!ll.s-que, indumtablement, tenia el tll!:!ejx c.::~~ 
r:t (i:.,tt.ctivc~.: que s::t'l p;.rc-, sortí de s;:~ulda 
d'ullà en no vcli;¡. moures, a la recerca del +fan:6I 
:-i\>cl. •• 
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~ ~ o .......... ......... 
JA deu haver estat per .qu( aqt.dl desVHgobyit dt! 

Bad6 amb alguna mossat.1 - ~d.mA el Ton 
de d'a. Boscl& al notar un cop lIlétI '1_ li baTien 

fef:ma.lWdblat. 
Ba Dadó era. ea eleçte. el gall seductor del poble. 

Ea puJava el maU elbpUtant DOi •• la t .. da ~uiat 
;~b¡I~=I:~=~~J~~=.aem-

- Sembla mentida que tinguin tanta barral-

~~ ~ 

v._ ..... _ 

A~~~c~ct~-:n~~~.e: 
poI'ten. per COGlIIlJRrael6. deiz ... m entrar .taM 

~~eritat que el ~bre home ffta Ulati-. de deb6. 
Li ftWlCa'ftD, ela doli br&Ç08. Ttui. QD 8IP!de tidka-

~=:r~'.= =¿ot~·f~~:~:::'::' 
~i~~:Uect:. :::!..~~.q~.ea ~ 
cada debu:!¡, a cada reaparicló. Vd. ela ~ de 

Urlh~ :dI::r=¡;:~d:r=~ de pour 
~ ordre en la qtIiMtU de p8IIIa &: lavor. Al Tap'e. 
com de OOIttUU, el DOIItre hOme arrfbl • la porta. 
DOli ~~.~~~Jlti\ el porter al Ymre qae 

gr;; !:t:~m:rapI'Jnterpd·lat. ambla m& 

- Per qu~? -tomA a iatenogar el porter. 
- Perquè ... Ik .. ,. r~1 

-.. ---............ _. 
K.BR17 



l' an ... bl~ hostaler 

QUAN vagis a Colòmbia - em deia t'amo de 
la ('tia on jo treballava -, et divertiràs 

et . molt. I:hostaler, si li d6nes bona propina. 
delurk dormir amb la seva filla. 

Tenen de pensar que a aquella. ja per nU Uu
lIJ'ana època., jo tema disset anys i això em feia 
a mi l'efecte d'un ('onte de /aÀas. Cada cop que 
.omenbem Colòmbia _ això passava a cada mo
~nt. puix el despatx 00 jo estava de meritori 
t'la el negoci d'exportaci6 a Its Amèriques-, un 

calfret erbtic em recorria tota l'~pinada. 
Pa~aren els anys. i. per fi, quan jo vaig.sortir 

~ ,qumtes, el meu principal em preguntà Sl deu
:ttvament jo volin passar a fer de viatjant. Ple 
. alegria _ allò a mi em representava doble sou, 
IDdepen~nda i córrer m6n-vaig acceptar i dos 
mesos d<.'Sprés m'embarcava amb direcció preci
lam("nt a 1'Amèrica Central. 

HI primer port on vaig tocar fou. precisament, 
Battanquilla, la xamooa poblaci6 colombiana. Ex
ct170 dir com vaig rememorar de seguida 10 qu~ 
d~a ~1 meu principal i me'n vaig anar cap a la 
pr:ltI~ra fonda. que vaig trobar. l:- hosta1o.:r em re bé molt amable. Li vaig dir que 
"olia sopar i ql1e ent preparessin una habitació. 
1 :'st~ molt bé, senyor· em respongué A 
(18 !t'ves ordres. 

l en tota la rut no digué res més, com no fos 
'--'On~ultar-me ¡;i el peix el trobava prou fresc i si 
~.~ bbteck e¡;tava hé de cuit. Però quan arrib~ 

ora d'anar cap al meu quarto, l'borne m'acom
Panyà, obri i, en el moment en que jo entrava, 
em dig.~: 

. Què trigarà, v~tè, en ficar-se al llit? Quinze 
nunuts? 

_ Aproximadament-vaig respondre jo: 
_ F.st~ molt bé. A les seveS ordres. 
En efecte, Ull quart més tard, vaig ~ntir que 

ttllcavr-n a la porto. Vaig sortir i em vaig trobar 
& l'ha-taler amb una xicota, abillada només amb 

:~f~l~:~t~:.lt:~f;~~a~~t:~,;~n~ 
~eacador, es fic~ a la ~va cambra i l'hosta1er
el seu pare, Rgurament - es limit~ a dir-me: 

- A les se\'es ordres, senyor ... 
L'endemà jo agafllva el tren per endinça:r-me 

.. 1 bosc. Vaig d('manat el compte i vaig pagar. 
Però, al moment dL' liquidar el compte. l'hostaler 
em ya tendir una capceta que vaig- recon~xer ésser 
alltJa dotuna d'ampolles d'injecci6. A damunt 
de la rnattixa, brillava una etiqueta am.b una xifra 
C8.p--i-qúa, universalment coneguda. 

_ Què és això? _.- li vaig preguntar. _ Una cosa que neces.<;itar~ d'aquJ quinze dies." 
. Vllig quedar ~laçat. pr:rò a elL això es veu que 
li !!tmbl.a.va molt st:tJ1.iU, perqul nft!gi solament:~ 

_ I, Ja ho sap ... A les &e~S ordres! 

P, AsT ANAGA. 

La mil de la Lola 

A L ~rTe[ de Muntaner hi havia, DO fa gaires.: 
d.i~, un casament. El carrer estava ple d.e 
cunosos. Jo, que SÓC, de natural tot 10 

!;~~e~~e puc, m'hi vaig acostar a ~ntir 10 

_ Ell guanya molts diners - deia una senyora 
grossa com un castell-o ns viatjant d'una fllbrica 
de gomes i l'aprecir:n molt els seus principals 

_ I ella _ contestava una altra dona qu~ feia 
cara de llevadora -, ha reunit alguns ca.1erets 
Es modista i té molt bones mans... . .. 

_ Boncs mans? - prcguntti la dona que haTÍa 
enraonat la primera. Més bones mans té la se a. 
germana. ... 

- Es mOdista. també? 
. _ No, però cada tarda és a la preferència d.el 

cme Monumental... 
PXCK HEl"'l' 

AI\VI!8T ,,(h •• RO nA PASSAT 

PIiR LA CI!IISURA MILITAR 

_ Quant el senyoret vUlgUi¡ pot examlnar
P

lts 
meve& lIuaUtat¡ de "chlca para todo". 



Una qOcafló d'honor 

VOSTES pot ésser no se D'han enterat. però el 
fet és rigurosafllf:.nt cert. i els protagonistes 
SÓn gent de l'alta societat. força coneguts a 

Barce,lona. 
A un ariatocrktic Doc de reu.ni6 de gent W 

situat als entorns de Barcelona, un senyor bea. 
plantat, correcte, degant, abillat amb lun j por_ 
tnnt uns magntfics brillants a la mlL dreta, que no 
ft soci. sinó que ha estat invitat a UDa festa, 
comen98' a entaular conversa sobre els darrers 
aconteaements deportius. Un jove, un .xic impe_ 
tuós, pren pamn la com-ersa, que primer es desen
rotOa en els terI:llles de la més exquisida correcció. 
Però, ('om a totes lea coses hi ha sempre un però, 
ve't aquf que el senyor que ha iniciat la conversa 
comença a parlar de futbol. FJ1 és incondicional_ 
ment europeista i el jove resuJta barcelonista. I ja 
hi soml Amb motiu d'unes paraules que pronuncia 
aquest respecte al senyor MataOJ.l'altre s'enfutisma 
de maJa ma~ra i li diu que si ell és un cavaller 
ha de Sostenir 10 que ha dit en el camp de l'bonor. 
L.i entrega una tarja, i es retira moh digne. 

P.l jove en qüestió es ~u ~n el deUTe de cridar 
dos amics per a que s'entrevistin amb J'irascibJe 
<europeista. Aquests, una tarda, amb tm:a Ja solem_ 
nitat, es dirigeixen cap a l'adreça indicada en la 
tarja. un principal del C3rru de Rosselló. 

Els dos padrins truquen. Surt a obrir una se
nyora gTossa, encara tresqueU i amb els di~ ca
rregats ci< briDants. 

-Nu la guard, senvora-diu un d'ells_' 
l!I~raq~-1 

- Poc!rlelll ve_'11 
-No se sj ata ... 

I,A TUIl!S - 14 
- A qui tindré l'honor d'anunciar? 
- Sutano i Menguano, que \"Cnim en represen-

tació d('1 senyoT PeT('~lIano ... 
- Ah! Molt bé, molt bé! Facin el favor de paa. 

Sat. Ja m'havien anunciat Ja ~a visita. .. 
I la senyora els introdueix en un magnffic men

jador on dos xicotes mig nues, jovenetes i carf
nyl>'JCS, es llencen materialment al damunt d'ells, 
els fan posar ('o mànegues de camisa i, en menys 
de deu minuts, els cOnvencen ~ a que es tr..,n .. 
din a ona magnífica habitació amb un llit gros 
com un binar, on es desenrotlla UJl& formidable 
bacanal amb xampanya ... l, baratet, vint duros 
la !lessió. 

El si!ltema d'anunci, com vostès veuran, és en
ginyi6s, El senyor que va moure el bullit no l'han 
vist més, però aembla que cada dia, a un saló, 
a un cafè, a un C8S.'tino, repeteix l'escena, i 
porta n.lmenys tres clients n01L'!i a la casa. Perqu~ 
- i això creiem innecessnri dir·ho _ al sapiguer 
el jove deportista que tot allò no havia estat més 
que nn enginyi6s reclam, va voler anar-hi tam~ 
amb els l'ens padrins, que van estimar-se molt més 
actuar a Ull camp de bataDa amorós que a Ub camp d'honor .. , 

llAacat. TERRA 

' . .' E L ( I) TEL L ~:.? 1" 
-(.\. , DEL ~ f\: 

• RECADER " 
- F.s aD cu urgent I 

La Nutld.kJ d'''''a prepara Ja publicació d'.Ela Sota 
Perbt~St, I, a l'efecte d'auoIir una bona propaganda, 
ha fet UllS <'artells amb el Utol de la dita ollra en lIetrta grdues. 

-...,..., III lla ...... 1 ..... el fe re1edri
citat '11 '.l1li-. 
-, .......... ..,... " _ tuta ... I~ 
-SI I. , __ • "'. /0 ..,.,.,.., 11 't!o 

... to.. 

r mai oiiran "OIt~ on han fint quaaJ tota els afta.cia de tEia sots ierèattnt? 
l. A damunt de les valIa del Metropolità de la Rambla. 

Tanmatdx, En Poal AregaU é8 1Ul bromista! 

El Cie"o, en la H\·a edició de diUllD:I. en doJaar t'OtIIpte 
túl¡~!ell~ falCistes de vlracs Iógi. lUaasóuiqllC's a 

.r,. lDMonerta aaItada.. 

Si Sa CarrUC!o 110 ens ho ezplica, bo veieul pal l',. ... .al. 
ItUló, A meu,.. que ,. ... rllI4' vulgw dir rebre ... 

Títol d'una fl:\ i ta profesaional dahcada a laindúst.ria del ("alçat: 

t1..\ 7.APATElUA ILl'STRADAt 

Trobem que e. taria Inillo : tI.aZapaterta I.ltstradat. 
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Grandiós éxit 
EL TAU8MAN DEL AMOR 

Cap mEs alin ha as.ollt un hlt tan Inn I npontanl com II (ormosluiona ttud6 de la notable e.erlJlora 

LAURA BRUNET 
En el .t,on 'Mclclt d'aqutsta obra, ~'tllulllla mar;itlrahntnt tl .lllluti¡J ttma 

PLACER Y CASTIDAD 
Una 'folta tonI ,uda en termr. ,rnrrall la Allnrra dr JUia, I dClmlll1r 4" tor Itt 'a pn.ona amada 
(, .. cltle li, &4tntra Ja tn tl !!.tlon Itma tn pit na maU,la dc [""'1Idl 1I.lolltllt de l'lmor peSAnl foCI 
mani dt 1otbom Its .rmtl olr,.I,," I delrnal"," per ~'~nter en tl mis '(l!g eld. combals. Clp abr. 

alllalutamtnt U~ contI! un htu4t tan m'tavetl/, lit 'n :nl,n ... ,,,,ot'rru ('orllil! t'tim at;i'l5t dtR. 
c'6. IlIlIre dr la LAURA BRUNET, dtl qua' ninlll. pedrA prtHladlr pa triomf., tn 'rlU.lts am.rOSti. 
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