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D U B T E 
—No sé si treure'm la pulsera, havent d'anar al cine amb en Lluís? 
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I S A L E H O Y ! 

Nuesiioi p r n p i B m a i Seriedeul , e c o n o m í a , r a p i d e • i i Io»]»ncoT(io»yafvlvlrc 

Rufa«<<> que es oportuno 
va a recitar con unción 
varios trozos del 'Tenorio^ 
por lo cachondos que son. 

Si señores. Yo, aunque 
gueuyo y reumático, soy así. 
Me muero por lo 
No estoy muy seguro de 
que el " Tenorio" f orine 
parte de los clásicos, pero, 
en fin, también Pico forma 
parte do las personalidades. 
Cuando era marreco. ya ha
cía de Ciutti cuando me va
gaba, i En qué se parece uno 
que va a comer a la fonda 
y le sirven el estofado que
mado, a Doña Inésf En que 
¡ Virgen Santa, que princi-

No digamos de dos corri
dos que entran en el "Edén 
¡Concert" y se encuentran 

Y que diremos con mas 
justicial, de un divo malo 
que forma empresa para !r 
a cantar "Los gavilanes" y 
"Por una inujer" a Parets, 
Torredembarra y Castellde
fels, sino: 

prr-

Dcspués, cuando 
Irimonio se baraja 
senda del vecindat 
más oportuno que decir : 
¡Eli! Va salimos del paso 
v no hay que extrañar la 

[hornilla 
son pláticas de familia 
de las que nunca hice caso. 

Sin contar con que la pre-
-iiitafión más elocuente que 
puede hacer Doña Emilia, o 
la señora Dolores, o la fres-
cachona Pepita es aquella 
de : 

No c i la pobrecilla 

diez y líete primaveras 
y aún virgen a las primeras 
impresiones del amor... 
aunque la chica tenga más 

li el "Brus i" y haya 
estado, como decía el otro, 
al alcance de las clases mils 

j Y qué podrá decir un 
refere cuando el público 
futbolista y soberano le tire 
"Vanguardias" rellenas <Ie 
cacahuetes y calcetines en 
mal uso diciendole cosas 
más feas que al "Gal lo" 
cuando está mal? Pues... 

íalditos.. 

En cuanto a Fico. cuando 
le hablan de la Exposición 
de Industrias, la respuesta 
es obligada: 

Es i famosa historia 
,i gloria. 

En fin, que ya ven uste
des que el "Tenor io" es co
mo Junoy, que no envejece, 
y que servido! de ustedes 
se lo sabe casi todo de me
moria. ¡Qué dicen, que có
mo va lo de hacer de pe
liculero? Aún no sé, pero 
me fijo mucho, como el mo

lí 1,1' ASTA 

Ex-apuntador de cine. 

" L O S C R Í M E N E S D E L 
" T A L L A T " O L I T E R A 
T U R A F I N A " . 
Ahora que Luis Esteso, el 

autor del celebérrimo "Cri 
men de Cuenca", está en 
Barcelona, vamos a brindar
le un romance auténtico con 
aleluyas que liemos descu
bierto en un l;iosko del Pue
blo Nuevo y que te titula 
"Los crímenes del "Tal la t" . 

¡é Puig, hijo de Too 
íocido por "Tal la t" 
sido hoy detenido 
i aplauso general. 

que hilo 

que mató al pobrecito 

por una cosa pequeña. 

¡Ves, pobre "Ta l l a t " ! Lo 

la y aún le dicen que es MI 
primer crimen 1 
Después corrió por los catn-

[pos 
y se marchó a la ciudad 
haciendo muchas fechorías 
que nq tienen ejemplar. 

[Como quiere Ud. que ten
gan ejemplar, Santo Dios I 
Pero ya lo han detenido 
y no se podrá escapar 
porque todos sus crímenes 
se los han de hacer purgar. 

; Eso son purgas, y no la 
magnesia bisurada I Sí el au
tor del romance lee estas lí
neas y tiene tiempo, que pa
se por la redacción, que Ir 
encargaremos las notas de 
sociedad. Palabra. 

LOS M U E R T O S D E E S 

T E AÑO 

Con motivo de la festivi
dad de Todos los Santos, 
LA RETAGUARDIA dedica un 
piadoso recuerdo a las víc
timas del a ñ o : 

El Alcázar Español. 
"La Tribuna". 
La Casa de Periodistas y 

Artistas. 

El Principal Palace, ca
baret de buen gusto. 

EI Restaurant Ribas. 
El treinta y cuarenta y 

demás compañeros, mártires 
y prohibidos. 

Las cenas de duro. 
Las esperanzas de Pich de 

volver a menear las cerezas 
en la Exposición, 

La seguridad del t ran

se unte cuando pasa por I 
Rambla. 

El Cine Cataluña. 

La ecuanimidad de CL 
liaré. 

La bohemia de Luis Car 
devila '(que ahora se ha tu 
cim burgués). 

]•'.! noctambulismo de Cat 
bailo. 

La lozanía de la Chelitt 

Los rotativos de máquin 
plana (salvo honrosas ex 
cepciones). * 

El Monte Cario. 

El Bobinó. 

El reloj de Cazadores. 

Y otras muchas cosas, qui 
sintiéndolo mucho, no pode 
mos recordar porque habrh 
másticos, etc., etc. 

LOS N U E V O S OBSE

Q U I O S D E "LA RE

T A G U A R D I A " 

En nuestro deseo de co

rresponder al favor del pú

blico y para celebrar el 

fausto acontecimiento de ha

ber llegado a media docena 

el número de suscriptores 

de La Retaguardia vamos 

a ofrecer a cuantos se abo

nen a nuestro importante ro

tativo tres obsequios, a es

coger, si nos mandan las pa

lias por todo este mes: 

Primero. Un vale para 

arrambar en autobús. 

iSegundo. Una colección 

de artículos de Sañudo Au 

Tercero. Un permiso es

pecial para atravesar la lie 

•forma, sin riesgo de muerte. 

Esto, para que vean nues

tros lectores que no nos so-

IIIIKI is con media manga y 

que ya empezamos a ser pe

ces gordos. 
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TEMPS ^ 
L'ATAVISME 

A nosaltres ens ha fel posar sempre un xic 
romàntics la visió de la pecadota-m»re, de la 
doneta que un dia, sense sapiguer com, sent que 
a l.-i seva panxeta s'hi remou un bateg de vida. 
Es el lastre del romanticisme que ens ha quedat 
d'una vegada que vàrem ésser padrins d'un nen 
d'una cupletista. 

L'altra nit sentíem, en cert establiment on hi 
lian nues nenes que per tres duros i propina sa
ben brodar deliciosos pecats, com una pupila 
feia l'elogi d'una, filla seva, que segons va dir. 
tenia no més cinq anys. 

Es ilesta! Viva! — deia —. Va al col·legi fa 
no més dos mesos i ja es sap Iota la "cartilla". 

I la mestressa, que, per sort seva, és analfa
beta, respongué, rient, al sentir aquells mots: 

Es clar! L'exemple de la mare! 

EL BON FONDISTA 

situada en 
de Barceló 

vespre una parella formada per un senyor 
us quaranta anys i una dama. bastant bonica 
• cert, que en tindria uns vint i vuit. 

igafaren els equipatges, guardaren 
els capells i "guardapolvi l 'ai . moll ama
ble, els hi . dir: 

L-oiupai 

arribar-hi l'al-

—Si v< 
a l'i sel a 

Es que va interrompre ell - - voldríem 
dos qüartos separats... 

L'amo va somriure. 
— Dos (Miarlo-, separats! Perfectament, perfec

tament... Serà;! servits... E q«e jo, saben? no 
m'havia donat compte de què vostès eren ca-

EL GAT ESCARMENTAT.. . 

( ada 'ha li i li a n " t imos" pel procediment de 
l'enterro, de tes misses, del "cambiazo" i altres 
sistemes en ús i abús per la gent de mal viure, 
lo qual vol dir que a la nostra ciutat cada dia hi 
arriben pagesos, ¡ no pas dels de Llofriu, que 
són moli espavilats, sinó d'aquells que baden. 

i,'altri' dia, un senyor, molt ben vestit, es va 
acostar a un policia i li va explicar que li ha
vien timal mil (iries per el clàssic procediment 
del tresor amagat, propietat d'un presidari, etz., 
etz. 

AI veure ' hanau que era aquell home, 
licia va tenir prou feina per no posar-se a riure. 

—Jo, sap? - - va dir-li la víctima del timo, quan 
es va haver acabat d'explicar - ja sé que vos
tès no trobaran a l'autor i que, encara que l'a-
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gafin, no en treuràn rés, perquè qui sap on són 
els quart os, .1 l'hora present... Però, voldria al 
menys que em digués quins altres sistemes d'en
redar a la gent gasten a Barcelona, no fós cas 
que em tornessin a enganyar... 

El bon policia se'l quedà mirant i amb un aire 
de protecció que trencava cl cor, li respongué: 

—Mire usted, amigo, como los procedimien
tos son incontables, lo mejor es, antes de volver 
a Barcelona, que se baga usted "esquilar"... 

E L NEGOCI ES EL NEGOCI 

Al carrer d'Aragó, cap a la Esquerra de l'Ai-
xamplis, hi ha un "meublé". Això no té res de 
particular, perquè de "meublés", avui en día, 
n'hi ha quasi un a cada carrer. Però aquest té 
una particularitat molt curiosa, i és l'amabilitat 
del personal. 

Un amic nostre hi havia citat a una modiste-
ta d'aquelles de pits nio vedi ssos i pantorrilles 
fetes al torn. Li va dir que hí anés directament. 
Ell, puntual, arribà cínq minuts abans, es tancà 
a la habitació i deixà un recado dient que si hi 
anava una noia aixi i aixa, que li diguessin que 
és al qüarto número tants. Però passà mitja ho
ra, passareu tres quarts; la noia — ignorem per 
quines raons — no comparegué. 

El nostre amic, impacient, baixà al "comptoir". 
T.'encarregat, en aquell moment, estava parlant 
amb una noia molt acalorada, que no feia més 
que repetir: —Que és estranyi Que és estrany! 

—Escoltí — digué ell a l'home del mostrador 
- - . Està vostè segur de què no ha vingut a pre
guntar per mi una noia aixi i aixa... 

—No, senyor, no; però, si acàs, aquí hi ha 
una senyoreta que es troba en el mateix cas que 
vostè. El jove que ella esperava no ha vingut. 
Com que a tots dos els hi passa igual, i tots van 
per lo mateix, qui sap si es podrien entendre, i 
;ii\i no haurien perdut la tarda... 

L'hortolà de Sant Boi 

—I per què t'ha deixat el fabricant? 
—Si vols que et digui la veritat, no ho sé : des 

de un dia que em va robar amb el xofer, no ha 
tornat més! Tonteries!... 

LES MODES 

É
REM a la quarta fila d'un cine aristòcrata, 
(ui, de tan en tan, es trobeu nenes d'aque
lles tan atrevides i tan obertes de caràc

ter. Vaig entrar en el moment en que comença
ven a projectar cl setè episodi de "El vaquero 
del Oeste o La resurrección de Sting Bull" pre
nent lloc al costat d'una noia que estava sola i 
em va semblar, des de els primers moments, que 
s'avorria bastant mirant a la pantalla. 

Vàrem començar a parlar. Als cinc minuts, 
tots dos conveníem en que les pel·lícules d'aven
tures eren molt poca soltes. Com veuen vostès,. 
la cosa es presentava bé. 
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Al cap d'una estona, la noia va explicar-me 
•que era taquillera de cine, que aquell vespre feia 
festa, però que, volent aprofitar la oportunitat 
de poguer sortir sola de nit, no havia dit a casa 
seva que no anés a treballar. 

—Això, vaig pensar, és peix al cove. 
—Precisament tenia ganes de poguer parlar 

avui amb una senyoreta com vostè — H vaig 
dir— . Sóc escriptor, sap? i, per una novel·la ga
lant que estic fent, em convindria sapiguer un 
detall... 

—Digui... 
—Quina és la millor manera de començar a 

enraonar amb una senyoreta al cine? 
—Miri, això depèn del caràcter d'ella, però 

regularment lo més indicat, en aquests casos, és 
no dir res i anar fent. 

—De debò? 
—No ho dupti. 
Es inútil advertir que en tota la nit ni ella ni 

jo, vàrem dir una sola paraula. 
Lluis VII . 

L 'AUCELLET 

una cosa groixúda que devia ésser la canya on 
s'adorm la pobre bestiola. 

Van Tresca. 

LA IMPUNITAT ABSOLUTA 

E L meu amic Carlets és terrible! Està boig 
per les casades i les empaita sense repòs. 
Ell no pensa amb les terribles conseqüèn

cies que aíxò pot portar-li, malgrat els bons ¡ 
desinteressats conc ells que li donem tots els 
companys. 

Quan ne veu alguna d'aquelles tan accidenta
des de línies se li col·loca al darrera, amb Ses 
mans a la butxaca i els ulls com dues bombetes 
i li comença a dir barbaritats d'aquelles que en 

W CL IA — deia la Carmeta a la seva in
separable amiga i companya del taller de 

J brodats on treballaven juntes — no badis 
o nu dia, els xicots et donaran un disgust. Tot 
badant, badant, t'aixequen les faldilles i te la 
col·loquen que és un "conteniu" i després pots 
cridar ous a vendre. Ull viu! Si fossis una noia 
espaviHada com jo, que sé com s'eviten les con
seqüències d'una hora tonta, res, però tu ets una 
fava i un dia Wndràs plorant i dient que t'han 
enredat, que tu no ho sabies, que vares perdre 
el món de vista i que et pensaves que t'ho feien 
per broma... 

La Carme tenia raó, perquè la Júlia, que era 
una xamosa poncelleta de disset anys, no tenia 
malicia i deixava fer a tots els xicots que se li 
acostaven. Per això, la Carme, no es cansava mai 
de recomanar-li: 

—Júlia, un xic d'enteniment... 
Un vespre, quan les dues noies van sortir al 

carrer, acabada llur tasca, la Júlia confessà a la 
Carmeta: 

—Ai, Carme! Avui he tingut una por] 
—Adéu! Ja hi som! — va exclamar la Car

me —. Què t'ha passat? 
—Res, que jogant, jogant amb l'Enriquet, 

ens hem tancat al quarto de les mostres... 
—I què? — interrogà curiosament la amiga de 

la Júlia. 
-—Res... Que m'ha dit que tenia amagat un 

ocellet molt maco... 
—I te l'ha ensenyat? 
—'No... Com que era molt fosc, no més hç vist 

—I ara, nois! Què feu? 
—Oh ens ensejavem per quan siguem casats. 



6 — LA TtTIES 

Però per què deies que si tan de pressa? 
-Noia tenia por que es repensés! 

lloc •!••. ¡ n formigues de tanta pi
cor que Fan. 

L'altre din, en Carlets va venir a la nostra pe
nya del "Suiç" on cada tarda anem a pendre 
cafó i a parlar malament déla coneguts, distrac-
ció força agradable I que no costa esp quarto. 

exclama en Borras en veure'l en
trar—-, ja saps el peritl que corres? 

—Perill: Ño sé pafi què hi veus — va res-
pondre l'infatigable caçadjor de dones adulteres. 

—Sí, home, sí! El dia que en I.luis s'enteri de
que tu i la seva duna dallonses, passarà una cosa 
grossa I 

•—Oh! — va fer en Carlets amb tò d'indife
rència —. Aquest és el marit que menys m'es
panta ! Es ateu! 

—-I què vols dir, amb això, poca solta? 
-—Que, com que és ateu, no hi cap perill, 

encara que alguna ànima caritativa li expliquí 
lo que pasa! No veus que els ateus no creuen 
en res! 

Kar Tronets. 

LES VACANCES SENSE REPÒS 

L A senyora Conill Cardany acaba d'arribar 
de les seves vacances i se'n va de seguida 
a veure al metge, perquè es sent molt fa-

digada. Diu que li fa mal l'esquena i que, de tan 
en tan es mareja. 

El doctor, que sap moll bé que la senyora Co
nill Cardany, si bé és un model de femella no és 
un model de virtut, somrium, com dient: Ja sé 
de què va! 

—Caram! — exclamà — vostè sí que no deu 
haver descansat gaire durant aquestes vacances? 

—Què vol fer-hi! Coses del meu marit! 
—Ah! La felicito, senyora, la felicito! Això 

vol dir que, a n'ell, el camp H ha probat molt bé 
i han recaigut damunt de vostè em sembla que 
li parlo discretament, oi, senyora? — les conse
qüències d'aquesta millora en el seu estat? 

—No, doctor, no! Es que el ximple, ha tingut 
l'idea de convidar a tots els seus amics a passar 
una temporada a les nostres propietats d*Arbú
cies ! 

Rosk Quitlla. 

UN H O M E GALANT 

A L foier de l'"Edén Concert" hi havia, l'al-
tra tarda, una xamosa pecadora, quin nom 
callarem per prudència, perquè és una 

dona molt coneguda entre l'element grimegial i 
està retirada oficialment per un senyor molt ge
lós. 

Un corrido habituat d'aquella santa casa, feU-
dc del "Pebrot", del "Sòmines" i d'altres couco-
rrents de la celebèrrima colla del "Geperut", la 
va reconèixer de seguida i s'hi acostà per salu
dar-la. 

Parlaren llarga estona i la dona es va queixar 
amargament de lo durs que estan els temps. 

•—Cregui — deia —, que avui en dia no es pot 
viure. Tot està carissim. Modistes, manicures, pi
sos, mobles... Ja veu que jo sembla que sigui de 
les que no em puc queixar, oi? Doncs, en aquest 
moment, estic coberta de deutes... 

-—Coverta? — digué el nostre corrido —. J o 
els hi pagaré tots amb molt de gust... Així, un 
cop se'ls hagi tret de damunt, la podré veure 
despullada... 

K. A. Stany. 



J*e/ ÓQffg/'' anèccfot^/^fk^ 

<D E don Joan autèntic i sense muntin, no nies 
n'havem tingut un a Catalunya: en Peius. 

Ell va portar cl darrer xamberg i la darre
ra rapa i va escampar la darrera gola de vitalitat ca-
tatana entre Palbura subjugadora de les feminitats 
internacionals. 

Confesso que si l'hagués conegut abans, l'arc de 
triomf dels meus deliris sexuals s'hauria flexat sen
se condicions per donar pas al heroi magnífic, am
pli, herculi... 

A mi, en sentir-lo parlar, tan imaginatiu, tan igno-
cent6, em feia t'efecte de què encara estava per en
cetar. Com un nen gran, que expliqués una ronda
lla... 

Ja s'havia atrezdt alguna vegada a allargar tes 
mans, però, com un col·legial, es tornara vermell, li 
ballaven les ninetes, i... tot plegat, res. Amb quatre 
exaltaments de cervell i un parell de mirades meves. 
quedava coll-torl com un lliri sense aigua... 

L'altre dia, en parlàvem amb un íntim amic d'ell. 
—De manera, Laurcta, que vostè també el va co

nèixer al pobre Peius? 
—Biblícament, no senyor. A Paris, tenia jo ca

torze anys i viatjava- amb la mamà. Casualment va-
reig saber per la cambrera que un compatriota meu 
passava dificultats, i la mamà accedí- a treure'l d'en-
gúnies i pagà la factura de l'hotel. Allà va començar 
!« meva amistat amb ell. 

—Pobre "noi".' lira un sant home, cregui! 
—N'estic convençuda. 
—Encara cm recordo de quan "lo" de la fíianca!... 
— Una conquista? 
—Si... una- altra conquista de les seves. Allà va 

ea-ure... i ja no se'n) va aixecar més! 
Em sembla que era cap a l'any cinq. Quan la Be

len i la Xelito començaven a ensenyar la lligacama 
i ompleuavcn el "Nou" i el "Retiro" amb la Pulga 
* els tangos i els panaderos. 

Ens va visitar aÜavors la formosa actriu Bianca 
iggius, que amb ets seus deshabillés de pam i mig. 
va escalfar l'abandona! "Cran-via". Es podia dir ben 
bé nuan ella actuava: "Tants caps... tants barrets 
enlaire". Còm apretava en les seves excitadores exhi
bicions!... 

El!, en Peius, cada nit, assegut en cl reco patriar
cal de l'armadura del "Lion", parlava... parlava... 

—Amb la Sarah/ Man: de Déu! Entrava a la seva 
alcova sense avisar! La Otero/ La darrera vegada 
que vaig anar a l'aris, ii vareig haver de fer espe
rar tanda! I.a. Mariani? Jo no volia, però, res, li 
vareig fer un favor... 

—I amb la fggius. amic Peius? No?... 
—Fugiu, homes, fugiu! Encara no fa un any o 

Roma, visitant et "Coloseum", em va forçar, cre-
qiicn, cm va (arcar... lis tan ordenin- agüella noia'... 

Tots cus escoltàvem a n'en Peius boca-badats. 
Quina sort! Tolc-: les ecl-lebritats cl "coneixien", to-. 
les!... 

I ei!, en acabar hi- seva narració, buidava d'una glo
pada, com un mosqueter, d bcírc daurat, s'esgaira-
va cl xamberg, donava- un airós tom a la capa i tra
vessava el "Lion" sembrant foc de sensualitat a- tot 
el seu redós... 

Una nit... 
Estàvem tots escoltant-lo, pendents de la seva llu

minosa verbositat. Les conquistes amoroses anaven 
passant en un diorama que cl! vhnficava amb des
cripcions meravelloses... 

l'u amic de penya, un formidable, crític teatral, 
s'apropà a la taula, acompanyat d'una pell... Quina 
pell! 

En Peius es repapà en la butaca, acaricià la seva 
barbeta de sàtir, mig clogué els ulls sommiosament i 
ens mirà a tols com volent dir: "Ara veureu qui 
soc jo !". 

!:! crític, cerimoniós, presentà: 
—Don Lonipeio Gener, cl nostre gran filòsop. 
La dama. somrigué amablement, i. de sota- la capa 

de seda blanca, desenterrà la magnificència- d'un 
bruc esculptòrie, recobert per un guant fins al colze, 
i l'allargà al Mestre. 

-—Vostè, així. es ii cèlebre. Peius, veritat9 

—Per servir-lo, madona. 
—Ai, que estic contada! Així rostè és aquell a 

qui jo, vareig?... 
El crític, amatent, per evitar que la cosa s'allar

gués, couüuuà presentant: 
---La gran u>teiu Blanca Iggius!... 
Pobre Peius! Va estar més de... dos dies sense 

rependre la narració de les seves conquistes... 
0 0 0 

— Una vegada, a Paris... 
Però, ja ningú en feia cos... 

¿¿.aura. ^Brunet 



- Què mires Miquelet? 
—Oh, res, tieta: pensava que la geografia deu 

ésser una ciència força agradable. 

L'AVENTURA DE LA ROSETA 

MOLTES tardes, en sortir de la fàbrica — 
plegava a les sis — la Roseta venia a pa-
tinar al desaparescut "Luna Park", del 

carrer d'en Joaquim Costa. Allà fèiem broma, 
rèiem, ens aprofitàvem, de tan en tan, ensenyant-
li algun perillós exercici, lo que ens donava oca-
-ii> per agafar-la de la cintura, i, si algun cop 
queia, disfrutavem enormement al veure que no 
duia calces. 

Era una noia que prometia i a la que haviem 
pronosticat que no es faria vella al taller de cap
ses de cartró on guanyava vint i sis peles setma
nals. En efecte, uri dia va deixar de venir i ja 
no Ja veiérem més. Poc temps després, el "Luna 
Park" va desaparèixer i vàrem perdre totalment 
la seva pista. 

La nostra colla, a manca de la diversió dels 
patins, es va refugiar en una acadèmia de balls 
moderns del carrer de Sepúlveda. Allí, com sí 
l'etzar l'hagués guiada, veiérem un vespre a la 
Carlota, la inseparable companya de la Roseta. 

—Hola., Carlota! Què tal! Que maca t'has 
tornat des de que no t'hem vist! I que plenaf 
Fas goig de debò! etz. etz. Després d'una estona 
de xerrameca, jo em vaig atrevir a preguntar*fl 
si sabia quelcom de la Roseta. 

—Prou! — em va dir —. Massa! Ha fet molt 
mala fi, pobreta! 

—Ja se li veia venir... 
—-No em va voler creure... Tenia un xicot que 

jo li vaig dir sempre que no anava amb bon fi.., 
Un dia, va fugir de casa and) ell, creient que s'hí 
casaria, i, res, una desgràcia I 

• Pobre noia! 
—No és que jo no li digues! Però ella,, sempre 

eiitossudida que no li pasaría res! I mira que ara 
n'hí passen de ben grosses. 

K. Brit. 

LA LLAGOSTA INDISCRETA 

N Sirva) havia sigut invitat a passar dos 
dies a la propietat que, prop ¡le Lleyda, 
posseïa el seu amic Bosc. En Bosc era sol

ter, jove relativament, i passava moltes tempo
rades a la seva finca. 

Què rediffloni hi deu trobar en Bosc pea 
Sirvàl • • que amb tanta freqüència se'rt 

va cap a Lleyda? La cacera, no, perquè no bi i i 
aficionat. A part d'això, no sé pas que hi troba 
d'agradable per aquelles terres... 

En arribar a. la finca d'en Bosch, en Silva] 
comprengué de seguida el motiu de les perllon-
gades fugides de ciutat del seu amic. La minyi 
na era una sarnosa pageseta de disset anj . finí 
blanca, neta, i amb uns davants i uns darrera 
capaços de fer tornar boig a qualsevol, Quina be
llugadissa en moure's! 

En Sirva! havia pujat de Barcelona, com a ob
sequi pel seu amic, dues magnífiques llagostes. 
La vista de les dues bestioles li va donar una 
¡cl ca. 

• Escolti, maca — va dir a la minyona un 
moment que la va veure sola •—. Oi que vostè 
s'entén amb el senyoret? 

La noia es va quedar bocabadada, intentant 
negar, però en Sirval, davant de la seva turbació 
va compendre que havia encertat. 

—No niés li dic perquè si és veritat que vostè 
dorm amb fcl meu amic, aquests animalets es tor
naran vermells de vergonya! 

La gentil criatura, en sentir allò, es va tran
quilizar, veient que li feien una broma. Ella, que 
no s'havia mogut mai del poble, no havia vist 



. en sa vida, i no podia compendre 
que aquell animal canviés de color. 

Jutgin, doncs, el seu terror, quan, al treure 
de l'olla les llagostes, va veure com s'havien 
tornat. 

—Deu meu — va pensar la raspeta —. Què 
faig? 

En aquell moment, la veu d'en Bosc va dei
xar-se sentir. 

—Noia! Com està la llagosta? 
Tremolant i més vermella que el crustaci ma

teix, la xicota va comparèixer a taula. 
—Aquí té la llagosta, senyoret — va dir —, 

Jo no l'hauria servit, però com que es veu que 
a vostè no li fa res que es sàpiga que jo m'entenc 
l»mb vostè... 

Van Tresca. 

UN MALENTÈS 

V A venir a Barcelona una xicota, filla de 
Girona, molt bonica i jove, a la recerca 
d'una casa per anar a servir. Una agència 

li trobà un bon lloc. Es tractava d'un senyor de 
mitja edat, vidu i sense fills. 

Tractaren preu i condicions í com que la xi
cota li semblava aixerideta, el senyor li va dir: 

—'Mira: et daré vuit duros cada mes i et ves
tiré. Et va bé? 

-—Sí, senyor, sí! 
—Doncs pots venir des de demà. 
S'hi va presentar aviadet, fregà, rentà, cuinà 

i feu la mar de coses més, trescant com una des
esperada. A les nou del vespre, després de ren
tar plats, la xicota se'n va anar al llit. 

L'endemà, el senyor vidu, que es llevava ma-
tinet, així que van tocar les sis ja era de ¡Jeus 
a terra. Se'n va anar al colomar, a fer volar els 
coloms, cosa que li agradava molt, i, a les vuit, 
que acostumava a esmorzar, va baixar cap al 
menjador. 

Però la raspa encara era al llit. 
Deu estar cansada de lanta feina com va fer 

ahir — va pensar el bon home-—- Com que era 
el primer din... 

Passà una llarga estona. Tocaren les nnu, i la 
raspa no es movia del llit. Per fi, el senyor es de-
cidí a cridar-la: 

—Antonieta '— li digué—. Què fa que no es 
lleva? Són les nou! 

—Oh! — va respondre la noia—. Prou que les 
sento! 

—I què espera, doncs, per aixecar-se? 
—L'espero a vostè ! 
—A mí? 
—Sí, senyor. Vostè va dir-me que em donaria 

vuit duros cada mes i em vestiria... 
—Ai, ximple fomudal Volia dir que et pagaria 

la roba! 

—Estic desesperada. Ja no sé quins plats fer 
al senyoret per fer-lo content! 



]0 LA TÜIE t 

- A l i ! Dispensi, senyor, dispensi. Com que hi 
ha gent que té capritsós tan estranys... Miri : 
quan estava a Girona, Kama que tenia venia a 
despullar-me cada nit. Per això no em semblava 

•gens extrany que vostè volgués vestir-me... 

R. E. Tallet. 

UNA QUE HI ENTÉN 

CADA vespre va a sopar al "Grill l ïoom" 
del carrer dels EsCudellers, una koia que, 
pel seu aspecte, denota de seguida que no 

corbates ui fent colls i 
unys, sinó d'una altra manera que resultà bas

ant més can ada, però menys avorrida. En efec-
c que és maca i jove, i va de cap a ia car- "DE TAL PALO"... 
i, cada 11 ít troba un client de cinc o deu du-
i. La seva preferència són el vells, a condició 

e què vagin ben provèits d'ermilla. 
Gap allà a les dues o (¡naris de tres, que ja ha 

acabat la Eeina, torna cap al "Grill" i comença 
a demanar vi. Vi de marca, eh? no es pensin, 
que és una noia molt refinada. A les quatre, fa 
anar a buscar un taxi i cap a caseta, que és tard. 

L'altra nit, un deis concorrefjts més fidels de 
l'establiment va començar a enraonar-li. 

—Sembla mentida que no tinguis altre plaer 
que la borratxera... Perquè, tu no tens cap amic 
del cor, ni cap "cachorrita"... 

Què vols que et digui? — respongué la 
noia —, A mi no més m'agraden els senyors que 
puginen i el vi, i encara, tan uns com altres, que 
siguin vells. Quan més vells, niés generosos... 

Kit Xalla. 

-M'hi assemblo força, Bel? 
—Si, noia: estàs amb tots els pels i senyals. 

L 'ALTRA larda, al cine, vaig fer una con
quista. Si, senyors; tal com sona. Un dia 
és un dia. Es tractava d'una noia d'uns 

disset anys que em va costar uns tres durets i la 
-ambra. però s'ho valia de debò, La llàstima és 
que, a la tarda, no queda gaire temps i vàrem 
haver d'anar un xic de pressa. 

\ n ens podríem veure un vespre? — li vaig 
preguntar —. Aniríem a sopar, després et porta
ria al teatre i cap allà a la una, aniríem al "xa
let"... 

—Impossible, em va dir la "xicota. Al vespre, la 
mamà va a ca l'Angeleta i no em deixa sortir, 
perquè diu que no vol que el pis es quedi sol... 

ELS BONS OFICIS 

e L senyor Blanch, té una raspa, però, qui-
;,.[ raspa, senyors! Amb una xicota com 
aquella, jo comprenc que un home perdi 

el cap i faci un disbarat dels grossos. Alta mo
rena, ben plantada, amb un pitreram de deixa'm 
encendre, unes cuixes que semble de marbre 

Es clar que encara que el senyor Blanch sigui 
un home morigerat, als quinze dies ja l'havia 
anat a empaitar a la cuina, al menjador i fins a 
la seva cambreta particular. La noia, que sap 
que el senyor Blanch té quartets i és un home 
explèndit, dubtava i sinó per la por de les con-
Seqüències, hauria dit que sí, de seguida... 

—Jo — Va acabar dient-li, —, ja ho voldria, 
ia! Però, miri, a la meva cosina, la Laia, sap què 
li va passar, de resultes d'això? Que ara fa de 
dida a Masquefa! 

—I què vols més? — respongué cl senyor 
Blanch. — Avui en dia, les dides guanyen més 
diners que les minyones... 

Bur Letta. 
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UN XICOT D'INICIATIVA 

e N Rosés va entrar de dependent a casa 
d'un senyor, comerciant en geps de ca
mell, que era d'allò més exigent. 

—Sembla mentida — li deia a cada mo
ment—. Vostè 110 té iniciativa! Tot li tinc de 
dir, i qualsevol tontería, si per casualitat un 
dia li surt del cap, vé primerament a consul
tarme-la quaranta vegades! 

—Veurà, senyor Font — deia en Rosés, Jo... 
—Vostè és un aturat, ja li diré. Un home 

(¡ui.' no serà mai res ni tindrà nua pela... 
En Ruscs ja hauria fugit per anar-sV'n a 

treballar a un altre lloc, però el senyor Font 
tenia una unia la niar de bonica que li agra
dava molt, I a la noia tampoc li disgustava en 
Rosés. De manera que aquest es va presentar 
un mal; al seu principal i li va dir: 

—-Senyor Font! Tinc de donar-li una mala 
nova! 

—Què hi ha ? 
•—Que la seva tïlla està embarassada! 
—Eh? Què diu, sant cristià? T còm ho Sap, 

vostè? 
—Molt senzillament, perquè l'autor d'aquest 

emhraç, soc jo. Veurà, a mi, la seva filla m'a

grada, jo a n'ella cl mateix, i vàrem pensar: 
"Ja que al papà li agrada que tothom tingui 
iniciatives pròpies, tiràrem endavant, perquè 
si li consultàvem, tal vegada s'enfadaria..." 

Von Bent 

EL VERB F E M E N Í 

E X un col·legi particular de senyoretes que 
l¡i ha en un carrer de la dreta de l'Am-
xamplis va passar l'altre dia un cas 

d'allò més xocant. 

S'estaven examinant de gramàtica unes 
quantes noies, ja granades d'aquelles que sa
ben sobradament, sinó per experiencia propia, 
per haver-ho sentit contar, com es veu el món 
per un forat. 

Arribaren al verb, i la professora formulà la 
pregunta general : 

—Quantes classes de verbs hi han ? 
La noia que s'examinava, que era moll bu

fona i semblava, si no molt llesta, al menys 
ai'-lt inquieta, respongué sense immutar-se: 

—Dues. 
—Dues? Expliqui-les. 
—Verb mítsculi i verb femení... 
La mestra va obrir uns ulls que semblaven 

bombes de " El Siglo". 
—A veure, a veure,.. Vol dïr-me un verb 

femeni? 
I la xicota, segura del què es deia, respon

gué en veu baixa: 
—Parir... 

Van Tresca 



QUAN SON VELLES LES DONES 

S ' IIA discutit molt "sobres" això de la 
edat cu què les dones comencen a ésser 
velles. Jo, si els hi haig de parlar amb 

franquesa, no m'atreviria a formular judici. 
Quan un pensa que la "Chelito", cinq anys 
enrera, encara estava en estat de merèixer, 
malgrat haver entusiasmat a en "Peitis", que 
Déu l'hagi perdonat, quan era jove! 

L'altre dia parlàvem d'això al menjador de 
certa ^dispesa de nenes maques del carrer de 
Muntaner a la que servidor acudeix quan d'
ganes de descanviar aquell cartutxo de calde
rilla que va heredar del pare, quan la mestres
sa, que ja passa dels quaranta i està fora de 
combat, exclamà: 

—Quò voleu sapíguer, noies? Si sou ja ve
lles? Aneu al cine, i si al cap de mitja hora 
veieu que encara està vuid cl seient del costat, 
ja podeu pensar que heu fet a tots... 

Phar d'Assa 

••• 
LO QUE VOLIA EN JOANET 

E N Joanet era un xicot molt entremaliat. 
Semblava que a les mans tingués argent 
viu. D'això en tocava sempre les conse

qüències, que d'alguna manera s'han de nome
nar certes coses, la rossa i menuda Rosalia, la 
seva promesa, quan el noi anava, abans de so-
par, a festejar amb ella. 

—Joanet! Per l'amor de Déu, estigues quiet, 
que sinó cridaré a la mamà! 

Però al xicot no l'esveraven les amenaces, i, 
sens dubte, per la força del costum, seguia 
fent... 

Un vespre, la noia, que ja no podia més, li 
va dir, en veu baixa: 

—Joanet, estigue't, que acabaràs per fer-me 
posar malament! Treu la mà d'aquí! 

—Oh! — respongué llavors el promès—. No 
t'espantis, que sí et poses malament, jo et fa
ré posar bé de seguida! 

Kol O. Minet 

Pei-què veigis que vaig amb bona f i , 
d e m a n a r é la teva mà. 

— Bah, igual que tots! 

ELS DIMINUTIUS 

E L senyor Ramis, aquell vespre, se'n va 
anar a sopar a la fonda, perquè tenia la 
duna a ¡ora. El Inca! estava ple i no més, 

en un reco, hi havia una taula ocupada. Allò, 
sens dubte, era "qüento", que diuen els "cor
ridos". Decidit a gastar-se cinq durots 
si era precís, ei senyor Ramis va demanar-H 
permís per seure al seu costat, permís que, com 
compendràn vos|ès, li va ésser immediata
ment concedit, puig no hi ha cap dona de món 
que refusi li paguin el sopar, a més de la 
perspectiva que es presenta. 

Menjaren molt alegrement, i, a l'hora dels 
postres, la senyora, digué: 

—Què pendrem ? 
—Lo que vostè'vulgui I 
—Jo voldria membrillo! 
—Membrillo? — digué el senyor Ramis—. 

No sé perquè té d'emplear diminuts! 
Kat Chasa 

Contí premiat del número paiíat: 

PROVES I R R E F U T A B L E S 



SOSPITA JUSTIFICADA 

E N Bado, que era molt aficionat al suc de 
raim i quasi cada nit arribava borratxo a 
casa seva, va caure malalt. La panxa se 

li mflava d'una manera alarmant i no sabia a què 
atribuir-ne la causa. 

El seu metge, el senyor Duran, amic seu des
de feia nmlts anys, va anar de seguida a visi
tar-lo. 

—I doncs, què teniu, Hadó? — li va preguntar. 
—'Miri: molts rodaments de cap, engúnia, po-

ca gana i aquest ventre que se'm infla, se'm in
fla com una bomba d'aquestes que els dijous re
parteixen al "Siglo" perquè hi jugui la canalla... 

—Ja sé el què és! — va respondre el metge. — 
Es un atac d'hidropèssia I 

I tidro... què? 
—...pèssia! 

I què és, aquest mal? 
Miri, ja li diré: que el ventre se li omple 

d'aigua. 
En Bado es quedà mirant al metge i amb un 

aire tràgic, exclamà; 
—Ja m'ho temia! 
—Per què? 
—Perquè feia temps tenia sospites de què el 

meu taberner em batejava el vi... 

Bur Letta. 

LA VIOLINISTA 

E S professora de violi, i, en música com en 
antecedents, pot portar amb orgull el títol 
de virtuosa. Bona noia, bonica, seriosa, 

treballadora, no coneix ni l"'Iris Park", ni els 
tes del "Roy.il" ni les sessions de cine amb pal-
peix, aixarrancaments, i altres excessos... 

Un senyor, que ja té quaranta dos anys i una 
fortuna de cinquanta mil duros, es va ennamorar 
d'ella. La noia, com ja hem dit, era innocenta, 
i va acceptar, sense pensar en la infelicitat que 
la esperava, donada la diferència entre la seva 
edat i la del futur espòs. 

Cal creure que la violinista, la nit de nuvis, 
va ésser víctima d'una profonda decepció, per-
<|ui\ pocs dics després, es queixava amargament 
de la seva sort davant de sa mare. 

—Però — li va dir aquesta — no tens tot lo 
què vols? Un home ric, que t'estima, totes les 
comoditats, el teu repòs assegurat, tres minyo
nes que et serveixen... Què vols més? 

—Res, mamà, res... A tu no més et preocupa 
'd benestar material. Però, í lo altre? 

—Lo altre? — preguntà la mare —. Què és, 
lo altre? 

—Doncs, lo altre... és com si m'haguessin re
galat un Stradivarins, però sense mànec! 

K. Breta 

C O R R E U SECRET 

Horta, El dibuix (jue ens envia és fluixet. — Q. Llonada. 

Això dels mi ' està i;m suat que ja no se'n pot treure par
tit. — Artur de Clarian. Veurem d'aprofitar-los. El del de
pendent eunuc és mía vell <|ue en Kufasta. — Sebtúlot. ïïs 
fluix. — F. Manhac. Es la traducció literal d'un conte d'^n 
Carrenyo que, segons ens ha explicat l'avi, feia furor per 
Madrid cap a l'any seixanta. — Kar Dan!. Ni Kar Dant 
ens dona gust. — F. Orrolla, Anirà, si Déu vol. — .F. 
Jckahíi. No, senyor. Aqui sóm gent decenta. —- Un bacó 

de Sans. Vostè serà tan bacó com vulgui, però de gràcia, 
en té menys que en Melquíades. — B. Orrango. Es publi-

— I P e r que no et decideixes. 
— P e r q u è avui no hi pres « I JEOTYL» 

Erotyli 
és el producte magne • 
per a combatre efi- ¡ 

* caçment la IMPOTEN 5 
CÍA i la NEURASTENIA, per cròniques 1 rebels • 
qua sigan a tot altre tractament. X 

Venda a fengròs i detall: All de Sant Pere, • 
50, farmàcia del Doctor Vt. DUT REM, Barcelona * 
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1 4 — L A T U T E S 

E5CUDELLA "DE/PAGES 

Com nosaltres — que està demos
trat en sabem d'allò més — havíem 
previst, en temps oportú, "Les flors 
de la guillotina", d'en Lluis < lapde • 

".at un èxit força estima
ble. 

de : : • ' : ! • 

"La tragèdia del Xalet 
tin remarcar un íei notable: 

Quan en Capdevila encara teni; 
panxa, i ja fa això ba 
prenyat de somera, i anava curi der . 
milla, sempre escrivia articles, i con
tes, i cròniques, quin ambient era ex
tremadament refinat i aristocràtic. 
ara que ja comença a tallar el cupo 
• ui es decanta per la democràcia. 

I és que els temps canvien lani 
que un té de dir a n'en Uloiset 
soposanl que no a enfadí: 

Un confrare remarcava ['altre dia 
• • na entre els "chi

cos de la prensa" barcelonina, dels 
quals dues dotzenes, al menys, estu
dien de poc, per advocats. 

L'altra tarda, a l'Ateneu, que ara 
que els music-halls estan en decadèn
cia, resulta bastant més divertit que 
la "Buena Sombra", vàrem trobar-hi 
un d'aquests futurs doctors eu lleis. 

—T doncs, noi? M'han dit que es
tudies per advocat? 

—Home. si! — va respondre—. Què 
vols fer-hi! Em distrec més que anat 

apassar la estona a cà la Mamà, i 
etn o isla menys quartos! 

Ara a l'arribar l'hora 
d'auar-se'u a examinar 
ja veurem si les carbaces 
són poe o molt abundants, 

o o o 
El senyor Planas de Taverne, aquell 

que feia les cròniques de "La Tribu
na" quan el seu conat de reparació, 
fia estrenat una cosa titolada "Els 
ganduls d'en Targarona", que, 
ens han dit, està força bé. 

Jo no vaig veure "Els ganduls" 
no per tenir ocupacions, 
sinó per por de que l'obra 
em fes qualques alusions. 

En un telegrama del 'fiero, publica! 
fa iioes dies, el linotipista va fer una 
erraiUi d'aquelles que mereixen la re-
producció. 

del mariscal Pétain, però ..i 
bon tipògraf, se li va oblidar una i i 
una I, i el pobre ex-gcncralissim al·liat, 
va sortir amb un títol, que. frauca-
men, tenia motius de protestar. 

Sort que els francesos són geni 
de molt bon temperament, 
que im s'éncaparre 
en qüestions de 

Allò del p;is del carrer de Ferran 
al de la l'nió sembla que es posa ma-
lament. 

Els uns volen que els lu obrir ; els 
altres que els hi tanquin, i no hi ha 
manera d'entendre'S. 

inclino a demanar que obrin 
el E 

Perquè aixi les parelletes 
millor camí trobaran 
per poder anar a cà'n Verduí 
del carrer de Barbará. 

Una p;i:t:eeri;i de Barcelona, força 
popular, lia publicat en els diaris uns 
anuncis dient que, enguany tindrà en 
compte, per establir el preu dels pa
nellets, el que regeixi per l'atmetlla. 

Sistema molt enginyós 
per dir sense esparverar 
que resultaran els preus 
molt més cars que l'any passat'. 

Aviat si Déu vol, tornaran a apujar 
el tabac. Segons les nostres impresión s-, 
un "canari" valdrà més que si refilés, 
i un "habano" quedarà reservat no més 
pels majors contribuients de la Ciu-

Amb lo que serà qüestió 
de deixar-se de fumar 
i aixi. que fumin en pipa 
els que ens volen explotar. 

L'AFAUTA POBMS, 

VOLEU CONÈIXER A LA 

LAURA BRUNET? 

VOLEU SABER QUI E S 
I FINS ON ARRIBA AMB 
LA -SEVA MÀGICA PLO
MA A Q U E S T A ESCRIP
TORA A U D A Ç I ENIGMÁ
TICA Q U E HA REVOLU
CIONAT LA LITERATURA 
G A L A N T ? 

C O M P R E U LA S E V A 
DARRERA P R O D U C C I Ó 

i ! l l !S H E S 
DE pifiMiiT mm 
I •• " -=ÏB 

I FRUÍREU LES DELITO
S E S BELLESES DEL LLI
BRE MÉS S U B J U G A D O R 
D I N T R E D E L G È N E R E 

FORMEN LA COL·LEC
CIÓ COMPLERTA, 8 QUA
DERNS DE 32 PLANES 
AMB MAGNIFIQUES POR
T A D E S I F O R M O S E S IL-
L U S T R A C ' I O N S D E 

A. M E S T R E 

Preu del quadern: 3 0 cim. 

Fricció capilar i messatge per el cutis 
Per bioiene Bon «usi. Conserva
ció del cabrll. Evitar contagis al 
afaltarse. ciz.ncuen ilasiar-ioels 
només de totes les edats. 

Demaneu al vostre barber (rícelo i massatge antlseptic " F L E S T , 



MAISON MEUBLÉE j Mont d'Or Meubiée 
( V E R D U R A ) 

Car re r do B a r b a r á , 27 

¡ V E R D U R A ) 

P o r t a di ' S a n t a Madrona , 6 
•1 («t i l M T H I O Circ* Birceltrií 

GRAN CONFORT - SALETES DE BANY - Telèton privat 

Ventiladors elèctrics a les dues casas. Habitacions a 5 pesset-?-
-¿¿L 

LA MASCOTA" 
PRIMERA Y ÚNICA CASA 

EN GOMAS HIOIÉHICA^ 

f S ÍJT MlJOft SVRTIDJI 

Mira LADILLAS ínPotvaPui(TMCut j 

I S A N RAMÓN. 1. 
BARCELONA 

COMPREU CADA DIMECRES: 

LA NOVELA FRIVOLA 
MagniliquCs ílustfaclons fotogràfiques 

E L 

Gasteu 

C U P I D O 
Carrer de Sant Pau, 110 
GOMES HIGIÈNIQUES 

UN RAL 1 n'estalviareu MIL 

..LA MUNDIAL 

S A U Á (BONYA) 
• •eutt en leu minuts amb el 

ÜLf l RETO CABALLERO 

nit? de l'Assalt, 86 I centre» 
• specMcs. BARCELONA 

SI en teniu i 
voleu que lu-

1 gin esverades 

llop, compreu la lotlfllllil 
que la trobareu per 
DOS PESSETES al 

CIMI di I'IDIÍ, n.°!. fumut 

PURGACIÓN S 
•MtlUi 1 (oda clase se |]a]aa íc Jaa 

Grajeas Austf 
curat ccjultaaru ta aelaa a lai ptlincrai 

CISI Slltll, Bulli lli Flom, U-Blfiilni] 

L A U R A B R U N E T 

EL TALISMÁN 
DEL AMOR 

I / é x i t ini-s g r a n d e la l i te-
i a t u r a g a l a n t . 

TÍTOLS DELS «UADBRNS. 
1.* Para ti-íerse i mur con latura, 
Z.* Placer y CwtMaá. 
*-* A alar ripldarotiilt. 
*. • «d». 
5.° Felicidad conyugal. 
8." Soledad». 
7.' Mil allà dtl amor. 

C a d a q u a d e r n és u n t e m a 
: .ra >! • • . i ' idepoi id .Mitdelsa l t rea 

3 O c é n t i m o s 

UN ALTRE TRIOMF DE ¡LA 
L A U R A B R U N E T 

Demaneu cada dijous el follet 

TÍTOLS PUBLICATS: 1.° EI acertijo. — 2.° La Reinecita. — 5.° EI imperio 
de la intriga. — 4.* Camino del ideal. — 5.° El dolor de 
triunfar.—6." La "Coronación".—7." Ilusión y realidad* 
8.° Ef alma muerta.—9.° Deslealtad.—10.° El león, ven
cido.—11.°S. M. Pompadour I. 

Cada quadern és un episodi complert 

Preu: SO ets. Il·lustracions de MESTRE Surt els dijous 

Ltap., aUda« . 1 AdOk R a m b l a fe lea Flota, gij 



- E p , mestressa! Això és deixar-me amb la mel als llavis! Vos m'haviau dit que després... 
— No vos hi amoineu Nasi: lo de després ho deixarem per l'any que vé, si apreta la calor. 
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