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LA TUIES 

SANTA INNOCENCIA 
—El senyoret m'ha dit que aquesta nit esperi que eU torni. No sé pas què deu voler! 
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I S A L É H O Y I 

RUFASTA SE FUE A ALEMANIA 
A VER AL FIERO TEUTÓN 
Y CAUSAR CON SUS ESCRITOS 
ESTUPENDA SENSACIÓN 

Como sois unos suda
dos y no me habéis man
dado ni para ir de señora, 
me he enfurruñado y he 
tocado pirandello, digo, 
pirandón. Primero quería 
irme a Madrid, a hacer 
una información cam dís
tico estupefaciente del 
crimen ese del chófer, pe
ro, rumiando, rumiando, 
me pareció mejor irme a 
Berlín. Allí dice que fal
ta gente como yo, y pue
de que los deje eapaterra-
dos con mis chistes. 

Por el camino me en
teré de que Ballarà ya no 
concejalea. Hay gente que 
no está de potra, ¡vatua 
nada mundo I Lo mismo 
que Marimón, tanta Pa-
choca como hacía. En 6n, 
que hoy somos y mañana 
no somos. ¿Hacía forro-
Ha Pico en la mandanga 
de la propiedad urbana? 
¡ Apa, plumíferos congre
sistas, que hay ápet ma
ñana y tarde! ¡Eso sí que 
es hacer hegemonía) 

Aquí, en Berlín, me he 
encontrado con un tal 
Otto Torrés, que es ale
mán forrado de catalán. 
Su padre era de Secuita y 
su madre una de esas chi
cas alegres de Berlín que 
para soñar se van al Rhin. 
(Entre paréntesis, deben 
tener mucha pasta, porque 
el viaje vale un de aque
llo.) Habla español con 
un acento más raro que 
los dibujos futuristas. Pa
ra irme acostumbrando, 
le pedí que me contara 
un cuento de aquella tie
rra, para ver cómo los 
gastaban. 

—| Oh, sí, Herrn Ru
fas ta — me contestó, más 
amable que Ribé cuando 
ceremoniea. (Ya lo veis, 
me llama Herrn y todo.) 
— Yo cuenta a usted el 
aventuro de los peros de 
Sevilla... 

—Coando yo fui a Se
villa, comí unos peros 
moy boenos... Peros de 
agua... frescos... jugosos... 

—Pero... 
—Peros, eso que no son 

manzanos... Yo quise lle
var a mi país unos matos. 

—jAh, ya! Matos... 
Aquel tauján que decía 
que en Barcelona no pa
saba nada, cuando cada 
día parecía que estábamos 
helados, por aquello de 
que tirito por aquí, tirito 
por allá... 

Suerte que no entendió 
el chiste, que sino, me en-
difia un mástico que me 
deja tres meses rovello en 

—Quise llevarme un 
mato para plantarlo en 
Alemania. Una arbolita 
pequeña, de peros, ¿com
prende? Yo lleva el mato 
a Alemania, lo planta y... 
usted no lo diría nunca... 
Pasa un afío, y el árbol 
no da peros... 

—Era muy joven... 
— Agoárdese... Pasan 

dos años, y el árbol no da 
peros... Y loego, tres 
años, y el árbol no da pe
ros... Y pasan cinco años, 
y el árbol tampoco da pe
ros... Y es que el mato no 
era un mato de peros... 
I Era un eucaliptus! ¡Ja, 
ja, ja! 

Y como yo no desarru
gué el ceño, Otto [Torrés 
se me quedó mirando y 
añadió, en tono confiden-

—El chiste es kolosal... 
Sólo que, tradusido al es
pañol, pierde mocho... 

Decididamente, pedir 
chistes a un alemán, es 
pedir peras a un eucalip
tus. 

RUFASTA 
turista desvalido 

lJUSTA QUEJA 
Se nos ha presentado 

del barrio del Muñeco, 
protestando de que los za
patos que se venden aho
ra tengan los clavos tan 
mal puestos, que les da
ñan en. seguida los pies. 
Nosotros les hemos acon
sejado que acudan a la 
Sociedad Protectora de 
Animales y Plantas. 

' PREGUNTA CONTES
TADA 
De un apreciable sus-

criptor, que además es so
cio de "La Lira UKrama-
rina", hemos recibido una 
carta preguntándonos si 
sabemos en qué se pare
ce un baile de máscaras a 
Napoleón I. 

Con mucho gusto va
mos a contestar a su pre
gunta, desde estas mis
mas columnas. Un baile 
de máscaras, se parece a 
Napoleón I en que domi
nó por aquí, dominó por 
allá... 

INFORMACIÓN DES
MENTIDA 
Un colega, de cuyo 

nombre no queremos acor 
darnos, se ha permitido 
afirmar que nuestro di
rector señor Rufasta ha
bía dicho que para Navi
dad le iba a tocar la gor
da. 

Esta noticia es una in
sidia y una falsedad y en
traña una mala fe mani
fiesta. En efecto, como el 
señor Rufasta come en 
una fonda de seises cuya 
dueña pesa noventa y 
ocho kilos, a lo mejor, la 
gente se podía pensar 
cualquier cosa fea. Y Ru
fasta, como sabe todo el 
mundo, es más casto que 
una cupletista. [Que cons-

NOTICIAS CIENCIA -
LES 
En el Salón de actos de 

la Sociedad de antiguos 
concurrentes a casa Juan, 
dio anoche su anunciada 
conferencia el sabio ale
mán Herr Rero det Hall. 

Garló seis horas y me
dia sobre'la influencia de 
la manduca en la filosofía 
griega y en la fabricación 
de calcetines. Dijo, entre 
otras cosas, que era peli
groso comer sopa gra ti na
da, porque siempre te la 
dan con queso, que con 
los bistecs pasa igual que 
con las menores, porque 
casi nunca comes filet, que 
lo más caro es el pollo, 
porque ya te cuentan ca
torce reales del ala, que lo 
mejor que hay es el régi
men vegetariano alterna
do com algún plato de to
billo y unas salchichas del 
país, y que no es recomen
dable tomar biscuit glací 
por aquello de helado... fa
tal. 

A la conferencia asistió 
el señor Valentí y Camp 
por las feministas, Solde
vila por aquello de "Déu 
hi faci més que nosaltres" 
Braulio Solsona por ver 
si, de pasada, hablaban 
mal de Emiliano, Picó, pa
ra hacer hegemonía y una 
numerosa comisión del 
"Niu Tranquil", 

El conferenciante fué 
obsequiado con borregui-
tos y anís. 

NOTAS DE SOCIEDAD 
Se encuentra de viaje el 

conocido carterista Eulo
gio Gómez (a) Ditsllargs, 
porque la boña le busca y 
le quiere mandar al estaro. 
Le deseamos ligereza de 
piernas y que otra vez sea 
menos badoque. 
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ALTRA VOLTA L'ESPERITISME 

I 1 N amic nostre, que ha llegit ela darrers núme-
W ros de LA TUIES. ens tramet una nova xafar
deria esperitista, que mereix ésser contada. Heu s-
la aquí, amb tots els ets i utsr 

Al Círcol Artístic, un senyor, que per més se
nyes és ateneísta i propietari, tenia la mania de 
l'esperitisme. Un dia, va proposar a una penya de 
senyors que li prenien el pel. fer l'experiment de 
la taula. 

—Jo els hi asseguro que la taula respondrà. 
Un bromista, — que mai en manquen al luxós 

Cassino, va decidir donar la raó a l'ardent de-
i Kardet 
r-se a fa les seves. 

fensor de les teories d'Alia 
gar sota la taula i va disposa] 

—Veurà — va dir l'espe 
que semblava més incrèdul • 
el seu domicili exacte. Comer 
celona dividida en dos sectors- part alta i part bai
xa. Un cop, serà que vostè viu més amunt de 'n 
Plaça de Catalunya. Dos cops, que la casa on vos
tè s'està es troba més avall de la Placa... 

El bromista va donar un cop. 

ntista a ur els soc 
La tau, en» dir 
. Soposarem Ba: 

—Vostè s'està : 
alunya, t cert? 

mt de la Plaça de Ca 

—En efecte... 
—Molt bé. Soposarem ara Barcelona dividida 

en dos sectors: dreta i esquerra. Un cop serà que 
vostè viu a la dreta del Passeig de Gràcia. Dos 
".ops, que el pis que vostè habita es troba a l'es
querra. 

El que feia parlar la taula va donar un cop. 
—Vostè viu a la dreta del Passeig de Gràcia. 

no és veritat? 

Per aquest procediment d'aproximació, la tau
la va arribar a "dir" que l'individu en qüestió s'es-
tava a la Granvia. 

—Però — acabà dient el que ens ha contat 
aquest xafarderia — al bromista no li van quedar 
ganes de tornar-hi. Va venir el torn de saber el 
número de ia casa i, francament, li va resultar un 
xic pesat haver de donar setcents catorze cops 
seguits, sense descontar-se... 

LA IMPASSIBILITAT BRITÀNICA 

II N anglès, home més fred que els fondos de "La 
Vanguardia", tornava del seu viatge de nego

cis. La seva dona l'esperava el divendres, però, 
ell, creient donar-li una alegria, va compMrèixer 
el dijous, en el moment precís en que la bona se
nyora estava rebent els homenatges d'un amic de 
la família, que. a estones perdudes s'entretenia en 
posar unes magnífiques banyes al pobre marit. 
Veient-se sorprès, es va amagar sota ei llit matri
monial, esperant la oportunitat per fugir. 
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Però l'anglès l'havia vist, i decidí fer-n'hi una 
i bona. Pretextant que no es trobava gaire bé, es 
va ficar de seguida al llit, hi va fer anar a la seva 
dona, fent veure que tenia fred i es va adormir 
tranquil amen t, després d'haver tancat amb clau 
la cambra. 

El pobre amant es va haver de passar tota 
nit amagat, amb les incomoditats que són de su
posar. L'endemà al matí, el marit es va despertar, 
va trucar a la minyona i li va dir: 

—Faci'm un cafè amb llet i un panet amb man
tega. Per la senyora, faci xacolata amb melindros, 
com cada dia. 

1 després, treient el cap i mirant sota el llit: 
—I vostè, jove, no vol pendre res? 

' ! - • 

LA PERCEPCIÓ 

I 'escena es desenrrotlla en uri col·legi de senyore
tes. Hi han exàmens. Les senyoretes són ja 

granades i llegeixen LA TUIES, aprofitant els més 
petits descuits de les professores. 

—Vol dir-me, senyoreta S.m.r.nch, tres objec
tes diversos, quina grossària vaigi creixent gradual
ment en relació entre ells? 

—Sí, senyora — respon l'alumna — : Espelma, 
plàtan, aubergínia... 

La professora resta admirada per la resposta i 
no pot menys que mormolar: 

—OhI Quina percepció més admirablel 

MATEMÀTIQUES FEMENINES 

I A muller del nostre amic P.j.d.s, està allò que 
en diuen "en meses mayores". Cosa molt na

tural, perquè quan un matrimoni és jove i s esti
ma, no té res de particular que vaigi per feina, 
que els dies són curts i la vida també. 

—1 doncs, quan arribarà la criatura de Paria? 
— li vàrem preguntar l'altre dia. 

—No ho sé, noil Segons el compte que ella 
porta, cap allà al febrer, però com que les dones 
s'equivoquen quasi sempre, qui sap! Perquè són 
així, elles: porten no més un compte, i encara no 
el porten bé! 

L'hortolà de Sant Boi 

—He sofert un gros desengany. En Lluís, tan 
serio, tan ben plantat, resulta que quasi no hi és 
tot! 

UNA LLETRA ACCEPTADA 

A QUELL vespre, en Gausachs tenia sed 
d'amor. Tenia sed d'amor i manca de 
quartos. Sort que les noies de vida alegre 

noi se n'hauria hagut d'entomar a casa amb la cúa 
el coneixien i li feien crèdit, que sinó, el pobre 
entre cames, com es diu vulgarment. 

Va entrar a l'"Excelsior", on de seguida una co
neguda va córrer a saludar-lo. 

—Avui — li va dir en Gausachs — voldia fer 
l'amor amb tú, però em trobo que no tinc més que 
dos duros. Si vols donar-me trenta dies i mes de 
factura, t'acceptaré una lletra de vint dure ta, que 
són els teus honoraris. Fa? 

La noia va dir que sí. Entraren a l'estanc dei 
"Lion d'Or" i allí ell va comprar una lletra. Men
tre ella es despullava dintre una sala de càn Ver
dura, ell va estendre el document. 

—Al trenta de novembre pròxim es servirà 
vostè pagar per aquesta primera de canvi, no ha
vent-ho fet per la segona, a l'ordre de mi mateixa. 
la quantitat de cent pessetes, valor en mercancía 
que portarà al compte de sa segura servidora... 

Va acabar de redactar i després donà la lletra, 
junt amb l'estilogràfica, a la tanguista. 

—Té, firmal 
—Perquè poses "valor en mercancía"? — v« 



interrogar la xicota, tot firmant. 
—Una cosa o altra hi tinc que posar, no et sem

bla? 
—Tens raó, noi, tens raó. A més, ara no és ho

ra de discutir. Anem per feinal 
1 van anar per feina, per feina de la bona, per

què en Gausachs era un client al que convenia 
tractar bé, que sinó s'enfadava. Es van despedir 
l'endemà a les vuit del matí i cadascú se n'anà cap 
a casa seva. 

El dia trenta de novembre, la noia de l'"Excel-
sior" es va presentar a càn Gausachs. 

—Vinc a cobrar aquesta lletra — li digué amb 
un somrís tot amable. 

—Doncs, ja te la pots entomar — replicà en 
Gausachs tot malhumorat —. Hi ha reclamació so
bre el gènere, i no farem res. 

—Què dius, noi? 
—Lo que sents. Si vols, t'ensenyaré un certi

ficat de metge... I per cobrar m'hauràs de posar 
un plet i s'ho menjarà tot el Jutjat... 

1 en Gausachs va tancar la porta, deixant a la 
tanguista amb un pam de nas. 

F. OrroIIa 

LA FLOR DE TARONG1NA 

U N ric comerciant en bestiar, que s'està al 
Clot i té auto com els "sinyors", va anar 
a comprar uns bous a un poble proper a 

Manresa, i allí es va enamorar d'una viudeta que 
estava d'allò més bé i no tenia més que dinou 
anys. 

Se la va emportar cap a Barcelona i, al cap de 
pocs dies, tenia lloc el casament. 

LA TUIES. 

El dia de la cerimònia, la núvia es va mostrar 
sorpresa de què no li posessin flor de tarongina. 

—No, dona, no — va explicar-li algú — . La 
flor de tarongina no més la porten les solterea. 
Es el símbol de la virginitat... 

—Ah! — va interrogar la xicota, tota estra-
nyada —. Es el símbol de la virginitat? Sí que 
estan endarrerits, doncs, al meu poble! 

—Per què? 
—Perquè essent així, quasi quasi vos diré que 

no més en podrien portar les nenes de volquers... 
Amb lo que queda demostrat que no és sols a 

Barcelona on les nenes jovenetes es moren per 
poguer aspirar la flor del-liciosa del pecat... 

Bar Beta 

UNA DENUNCIA 

E L comisari del districte estava mig ador
mit, perquè aquella era una guàrdia tran
quila. Havien tocat les dugués de la mati

nada i encara no s'havia presentat cap denúncia. 
Per fi, un agent de policia va empènyer la porta. 

—Què hi ha de nou? — va preguntar el comi-

—Aquí, una senyora, perquè d'algui 
l'hem d'anomenar, — respongué el guàrdia — 
que ve amb un senyor que l'ha insultat. 

—I què li ha dit) 
—M'ha dit — va interrompre la dama, irrum-

pint violentament dintre la sala — m'ha dit llau
na de conserves! 

El comisari va obrir uns ulls com unes taronges. 
—1 per això fa detenir vostè a un senyor que fa 

—Què hi volen fer, si avui m'ha donat per 'es peres? 
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la cara d'ésser un home pacífic? Vaja unes ganes 
de venir a marejar! Faci el favor de no tornar-hi 
i deixar-me en pau, que tinc altra feyia que no 
pa8 ocupar-me d'aquestes ximpleriesi 

— A h I — clamà la senyora tota indignada —. 
Voatè es creu que això que m'ha dit aquest home 

—Naturalment! Al menys, jo no ho veig així... 
—Doncs, sàpiga — va aclarir llavors la ofesa 

— que al dir-me "llauna de conserves"", ha vol
gut dir que jo feia malbé totes les claus que em 
posaven per obrir-me! 

K. Parvonet 

AGENCIA D'INFORMACIONS 

E N Julià no se'n savia avenir. Feia dos set
manes que havia conegut una deliciosa 
criatura de setze anys, que s'entregava 

a n'ell cada tarda, sense resistència de cap mena, 
i que no li acceptava el més petit regal. Prou ell 
insistia, però la noia responia invariablement que 
no. Deia que se l'estimava tant, que deixar-li que 
es gastés una pesseta amb ella, li hauria semblat 
un ultratje. 

Cal assabentar als nostres llegidors que en Julià, 
era, sinó milionari, home d'una respectable fortu
na i a qui no venia de mil ni de dos mil pessetes. 
Aquella estranya aventura el va començar a in
trigar. Va decidir sapiguer el motiu veritable d'a
quell etern refús. S'empenyà en sapiguer com es 

—I és molt emocionant la primera nit de nú-
i? 
—No tant com la primera vegada 

deia i on vivia, però no hi va hai 
fer-li contar. 

—Reiet — li repetia — ja t'he dit moltes ve
gades que no insisteixis en volguer sapiguer el meu 
nom ni la meva adreça. Diguem Lulú, com fins 
ara, i no cerquis més, perquè perdries el temps. 
El compromís tan gran en que em podria posar 
qualsevol imprudència teva, fa que jo hagi pres 
tan bé les meves precaucions, que tú no podras 
averiguar mai res... 

Allò preocupar e 
Estava ja a punt de disfi 
i seguir-la allà on fós, W 
cap perill, quan un mati 
certa agència d'investigació particul; 

r-se de moro o d'indi 
deturar-se davant de 
rebre una circular de 

• rho 
é! -

oit i 

[ella mateixa tarda se n va anar cap a "La 
derna, agència d'investigacions", que era 
de la casa, i demanà pel director. Aquest, 

dir que la agència podia ocu-
mpte, però que donada la me-
alia dos mil pessetes, pagades 

,able, 
>ar-se del seu 
1a de la gest 
ler endavant. 

En Julià pagà discutir i l'endemà mateix, 
?bia la següent lletra: 

"Molt senyor nostre: En resposta a la demanda 
verbal formulada per vostè, tenim l'honor de par
ticipar-li que la senyorsta a qui vostè interessa co
nèixer el nom i l'adreça, es diu Carolina Puig, s'es
tà al carrer Nou de la Rambla, número dotze, se
gon pis (Pensió Emília) i que el motiu de que mai 
li hagi acceptat res, és únicament el que treballa 
per compte de la nostra agència, a fi de demos
trar al públic l'excel-iència dels nostres serveis. 

"De vostè atents i segurs servidors: "La fura, 
agència d'investigacions." 

En Julià es va donar als diables i, des de lla
vors, no creu en cap conquista gratuita. 

F. Oirolla 

LA MODERNA AMERICA 

U N amic nostre, que acaba de tornar de 
New Yorlc, ens explica la prodigiosa ac
tivitat nordamericana. 

—Allà es fa tot a màquina. Les d'escriure, per 
exemple, es porten inclús dintre els autos, així 
com aquí ens posem una estilogràfica a la butxa
ca. No vos diré res més sinó què a conseqüència 
d'això els fabricants de tinters es van declarar l'al-
(re dia en suspensió de pagaments... 

Sia Tellet 

Aquest numero 'ha passal per 
la censura governativa 



EL BON MANOBRE 

S7 EIA dies, que en el castell de la senyora 
£ baronesa ni trafiquejaven manyans, fus

ters i manobres, per deixar la magnífica 
posessió en condicions confortables de passar-
hi l'hivernada. 

El senyor baró s'havia casat aquella tardor, i 
volia allunyar a la seva deliciosa mitja taronja 
dels perills de les mirades dels joves galants de 
la ciutat. 

Raó que tenia el bon marit de pendre aquelles 
precaucions .En fer la tria, havia anat a enamo
rar-se d'una ardenta minyona de vint anys i ell 
en tenia ja cinquanta, i comprendreu, doncs, que 
tota precaució és poca en aquests cassos. 

Isabel — ella es deia Isabel — passà uns pri
mers dies de nuviatge força agradables. Ramón, 
el ja decrèpit baró, era home destre en les ex-
quisideces preliminars als delitosos diàlegs de 
l'amor, i en aquests preliminars feu defallir de 
goig a la seva jove esposa. 

Ah, però natura és natura i té les seves exi
gències. Lògiques i naturals exigències, certa
ment. 

Els ulls s'extasien en la contemplació d'una 
dolça matinada: la terra exigeix que el sol s'al-
çi i que la fecondi amb els seus raigs penetrants 
i li remogui les entranyes amb les seves xar-
dors de vida forta. Els tanys s'enorgulleixen 
mostrant els pètals de mil colors de les seves 
florides meravelloses: la terra demana la llevor 
per a renovar i florir de nou. Natura és natura. 

Isabel, després de les dolces matinades, des
prés de les afrodisíaques essències de tots els 
perfums artificials de l'amor infecond, sentia 
una frisança, un neguit, un malestar, que no po
dien, no, apagar-li els mil sibaritismes del seu 
complaent marit. 

Es retorçava en el llit com una vibra. S'abra
çava a si mateixa en un desfici esgotador. Ca
minava d'esma pels llargs passadissos del castell, 
sense saber ni què volia, ni on anava... 

Natura reclamava lo seu, una volta més. 

Aquell vespre de tardor, Isabel sentia les sangs 
com enceses, el cervell com enterbolit, el pit com 

oprès entre dues lloses. Entre cuixes, un foc 
abrusador la torturava i la feia caminar disgra
ciosa. El baró havia sortit a disparar quatre 
trets, a caçar, que en deia ell. Isabel anava d'ací 
d'allà tota conturbada en cerca d'aire fresc que 
esmortuís les seves ardències. Obrí de bat a bat 
de les finestres i s'abocà al mirador. 

Déu de Déu, quina fortuna! Sota mateix del 
finestral, overtes ¡es cames, la gorra de gairell, 
l'americana a l'espatlla, mestre Jan, el construc
tor, escorcollava amb les seves manasses bo i xiu
lant una cançó a intervals. 

Isabel aturà el respir i esperà. Mestre Jan, cal-
mosament, acabà per fi de forfollejar i oferí a 
la jove baronesa la magnificència abundosa del 
tany ernmorenit de l'arbre de la vida.... 

Un crit ofegat, una admiració irreprimiole, 
eixit de la gorja de la baronesa, feu alçar els 
ulls a mestre Jan. 

Es quedaren mirant-se esmaperduts: ell, les 
armes a la mà; ella, perduda la noció de la reali
tat i presa en les dolces melopees d'un èxtasi 
contemplatiu. 

Per fi, la baronesa mormolà: 
—Pugeu, mestre Jan, he de parlar-vos... 

Un cruiximent pausat de mol les. Uns sospirs. 
Silenci. Nou cruiximent. Nous sospirs. Silenci... 

—Tinc por, mestre Jan. tinc por d'haver-ne fet 
un xic massa! — digué Isabel en acomiadar-se 
del brau cavalcador. 

—Vos hi amoïneu pas, mestressa — contes
tà el! mandrosament, donant el darrer volt a la 
seva ampla faixa —. El baró em digué que no 
deixés forat ni escletxa per tapar. Feia vuit dies, 
senyora, que em passava les hores sota la fines
tra, esperant que sortissiu. Ara ja estic tranquil: 
les ordres del baró han estat del tot complertes. 
Vos hi amoïneu pas, senyora... 

LAURA BRUNET 



JUSTA RAO 

U N amic nostre, que no bada i, 
en qüestions de senyores, és 
un veritable "gourmet", ha 

inventat un gran truc per fer dones 
de compromís. Les invita a veure la 
seva col-lecció de quadros. Els qua
dres són tot nus femenins. Després 
d'haver ensenyat totes les teles, l'ho
me, molt galant, s'inclina i diu: 

—Són bonics, oi> Però no hi ha 
cap model tan bonic com vostè... 
N'estic segur... Si un jurat la pogués 
contemplar nua, trobaria que aques
tes obres d'art, al costat de vostè, 
són imperfectes... 

I comença així fins aconseguir que 
la visitanta, per modèstia natural i 
per demostrar que no és mereixedo
ra de tants elogis, es despulli. 

L'altre dia, una dama va caure 
en el parany, però només es va des
pullar fins a mig cos. 

—No em vull treure més roba, 
perquè jo, sap? — va dir — sóc 
una dona honrada... 

El nostre amic va somriure i, sen
se perdre la serenitat, respongué: 

—Precisament les dones honra-
dea són les que no tenen cap mo
tiu per amagar res... 

B. Or rango —Els gats, són molt bufons, però i 
pràctics com els gossets. 

LA FUGA DE BACH 

C ADA tarda, cap allà a les cinq. a la torre 
que el matrimoni Tió posseïa a Sant Ger-
vasi, es sentia tocar la fuga de Bach. Si 

els veíns haguessin sapigut el veritable significat 
d'aquella música, s'haurien escandalitzat. Però nin
gú s'explicava el motiu pel qual hi havia en aque
lla casa una predilecció tan marcada per la cèle
bre peça. Jo, que sóc un xic xafarder, vos ho ex
plicaré. 

La Lola, donya Lola o la senyora Lola, com li 
vulguin dir, esposa Ilegítima del senyor Tió, li fre
gia amb totes les de la llei. El còmpliç era un veí. 
Quan aquest sentia tocar la marxa, deia: "Grano
ta, fica't al cove!" I cap a cá els senyors Tió s'ha 
dit. Allí, l'adúltera esposa, que ja estava mig núa, 
l'esperava amb impaciència, i cap a la taula de 
multiplicar s'ha dit. (La taula de multiplicar, com 
vostès saben, són els llits de vuit pams.) 

Una tarda, l'amant de donya Lola, que es deia 
Frederic i era més guapo que un "divo" de fama, 
va sentir tocar la fuga i, sense dir ase ni bèstia, va 
entrar a la torre, quina porta estava oberta, i se n 
va anar cap a la sala del piano, sense encomanar-
se a ningú. Però, la seva sorpresa va ésser extraor
dinària, al trobar-se a n'allà a una dama que no 
era la dels seus pensaments. 

—Dispensi — va mormolar — què no hi ha 
donya Lola? 

—Sóc la seva germana — respongué la dama 
desconeguda —. Vostè és l'afinador, oi? 

—Sí... senyora... per... servir-la... — va res
pondre el pobre Frederic. 

—Doncs, faci, faci! Jo m'entretenia esperant-lo, 
sap? La meva germana ha rebut després de dinar 
un recado que la seva dida estava molt malalta... 
I com que ella se l'estima molt... 

—Comprès, senyora. Així, amb el seu permís... 
I en Frederic es va posar a fer d'afinador. Pe-
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UNA EXCUSA 

I A xamosa i aixelabrada Mtrie-
ta va confessar l'altra nit a la 
seva mare, plorant com una 

Magdalena, que havia perdut... el 
món de vista amb el mosso del ta
ller de modista on treballa. Res, que 
hi han coses fatals. S'havia hagut de 
quedar a acabar la feina, i, un cop 
llest l'encàrrec, la parella, que esta
va sola, havia aprofitat l'oportuni
tat. 

1 el pitjor és que l'accident—que 
d'alguna manera hem d'anomenar-lo 
— havia deixat senyal, i senyal d'a
quells que van augmentant cada dia, 
fins als nou mesos, si no hi ha des
torb. 

—Però, filla meva! — va excla
mar la mare de la Maneta —. Na 
te'n dones vergonya? Caure, i rea 
menys que amb el mosso del tallert 

—Què vols fer-hi, mamà — res
pongué la xicota, cercant una justi
ficació — . Els dependents eren tota 
fora! 

F . OrroUa 

—Cuita, Ramona, treu-me aquestes sabates 
que no puc més! 

—Ah, em creia que la senyoreta tenia ma] de 

rò era estiu, feia calor, i la germana de donya 
Lola es devia ofegar, perquè va començar a exi-
bir unes interioritats que... buenol El pobre Fre
deric no era de fusta, i al cap d'un quart allò va 
acabar-se com vostès ja es poden pensar, si tenen 
en compte que la senyora en qüestió era solterona 
i havia tingut rares ocasions de conèixer l'amor en 
tota l'extensió del mot. 

Però, veus aquí que mentres estaven en lo més 
divertit del progTama, es sent una veu masculina 
que crida i renega, i en Tió entra, furiós i vermell, 
dintre la cambra. 

—Què és, això! 
La dona, que es veu que no perdia fàcilment 

i presència d'esperit, va tenir una inspiració fe
liç 

—El senyor — ' a dir — és el meu promès. 

i entrega a compte! Mare de 

Déu — va exclamar el senyor Tió —. Jo, que em 
creia una altra cosa! 

—Què et creies? 
—Res... Es a dir, ja t 'ho explicaré: Aquest ma

tí, he rebut un anònim al despatx, que deia així: 
"Sañort Tió : Si hausté quera bert una cosa ca la 

con biene mucho, baya esta tarda en su casa, cara 
broma. Una migo." 

—Es a dir — interrogà la germana de donya 
Lola — que tú creies...? 

—Veuràs... — digué el senyor Tió tot confós. 
— Jo no em pensava res, però he tingut un xic 
de curiositat per veure què passava... He enviat 
un recado per un moco del Cassino a fi de què la 
Lola no el conegués, dient-li que la Ciseta, la seva 
dida, estava malalta de cuidado... "Si realment 
me la fregeix, he pensat, no deixarà pas el seu 
querindango per la dida".., 1 veig que, afortuna
dament, no hi havia res d'això... 
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Donya Lola va deure la seva salvació al bon 
cor que tenia. Si no hagués corregut a veure la 
malalta, l'haurien pescada "infraganti". Amb lo 
que queda demostrat que les bones obres sempre 
reben el seu premi. 

Marcel Terra 

—Jo no sé com el senyoret encara no s'ha ado
nat que a mi m'agraden molt el melindros. 

L'OVACIO 

P ER aventura curiosa, la que li va passar a 
n'en Fontsech, el famós actor de vodevil 
del teatre l'Art que Belluga. 

Figurint-se que portava íetcs quaranta set re
presentacions del famós vodevil "La dona dels 
tres marits, o el nebot de la portera", quan es va 
donar compte de que estava enamorat de la pri
mera actriu. Ja els hi contaré com va començar la 

EI segon acte acabava ficant-se al llit els pro
tagonistes, que representaven un marit i muller 
de poble que vivien feia dos mesos a Barcelona, 
Ell es deia Emerencià i ella Aldegonda. Es despu
llaven, es feien un cast petó i es ficaven al llit, no 
sense preguntar primer el marit: 

—Qui estima a la seva A]degondeta> 
I la primera actriu responia, amb una veu de 

bleda que feia molta gràcia: 
—El seu Emerencianet! 
Queia el teló i tothom reia, com vostès poden 

pensar-se. 
Quan va fer vint nits que en Fontsech actuava, 

es va adonar que la primera actriu estava d'allò 
més bé, i sinó perquè ella va protestar i en aquell 
moment arribaven els maquinistes, que anaven a 
posar les decoracions del tercer acte, allí en pas3a 
una de grossa. 

Perquè la primera actriu, era "pobre, pero hon
rada". Això ho havia après de quan feia drames 
d'en Foia Igúrbide en una societat del carrer de 
Carders, i ningú li treia del cap. De manera que el 
pobre Fontsech, si la va voler, s'hi va tenir que 

Vingué la nit de nuvis i l'home, amb el terror 
que vostès poden calcular, es va donar compte de 
que estava més fred que la cúa d'un lleó de Co-
Iomb el mes de gener. 

Li mancava |a emoció de l'escèna. No va tenir 
més remei que confessar-ho a la seva dona. 

—Bueno — va dir aquesta, que era dona de 
paciència —. Fem com sí estossini al teatre. 

—Qui estima a la seva Aldegondeta> 
—El seu Emerencianet! 
Va tancar la llum, per donar-se a n'ell mateix 

la idea de què acabava de caure el teló i de què 
la escena restava fosca. Però, — i d'això ella se'n 
va donar compte de seguida d'una manera ben 
palpable — l'efecte no devia ésser complert, per
què ell no es desensopia. 

—I bé — preguntà ella. ja un xic impacient —. 
Què et passa, ara? 

El pobre Fontsech es va eixugar unes g-otes de 

—Llamp del diable! Ara, perquè m'acabi de 
fer l'efecte, em falta l'ovació del públic. 

Sis Tellet 
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—QUÈ són aquests retrats? — va preguntar. 
El nou ric es va quedar mirant el seu invitat i 

li contestà: 
—Són els meus avantpassats! 
L'altre no va dir res. Sorprès, el milionari se'l 

quedà mirant i li digué: 
—Què li semblen? 
—Oh, res... Trobo que fan cara de sorpresa... 

Van Bolla 

LA XICOTA CURIOSA 

impressions de la 

i preguntar-li quan 

5 poder presenciar 

S
EGONS han contat — amb tota mena de 
detalls — les revistes de cinema, certa 

"star" de la pantalla va anar fa poc temps a 
Roma i va aconseguir l'honor d'una audiència papal. 

El Sant Pare va escoltar a la xicota contar-li, 
amb certa ingenuïtat, les se\ 
visita a la Ciutat Eterna. 

—1 ja ho ha vist tot? — 
ja se n'anava. 

—Només m'ha sabut greu 
una cosa... — murmurà la "star". 

—Què? 
—Un conclave! 
Els periòdics de cinema han mantingut en se

cret el nom de la "tar" i el xafarder que ens l'ha 
contada ha volgut també mantenir el secret so
bre la contesta del Sant Pare... 

K. Pritxet 

LA SORPRESA DELS AVANTPASSATS 

U N escriptor català, el nom del qual callem 
per no ferir la seva modèstia, va anar a vi
sitar un senyor que s'havia fet milionari 

amb la guerra i que s'estava muntant un pis amb 
tan luxe com mal gust. 

En un salonet, l'escriptor va veure quatre o cinc 
retrats antics, bastant dolents. 

PASSANT LA FRONTERA 

T ORNAVA cap a Barcelona, després d'un 
llarg viatge per França, i, en arribar a Lió, 

va pujar al meu compartiment una xicota 
d'uns vint-i-cinc anys que va cridar-me l'atenció de 
seguida. Era, veritablement, una d'aquelles criatu
res que no es troben a cada moment. Bonica, ele
gant, fina... Creguin que era allò que es diu "bo-
catto di cardinale", suposant que aquest qualifi
catiu pugui aplicar-se a una dama... 

No cal dir que jo vaig aprofitar la primera opor
tunitat per posar-me al seu costat. Eren les nou 
del vespre, al vagó quasi no hi havia llum, tothom 
dormia... Creguin que no vaig perdre el temps. 

Menys l'hauria perdut, encara, si haguéssim anat 
sols. Però érem cinc, i encara que tothom, menys 
nosaltres, dormia, no era cosa d'exposar-se a què 
algú es despertés i sorprengués el nostre idil-li. 
Però, veu's ací que arribem, ja no recordo a qui
na estació, i els altres viatgers ens deixen sols. 

Calculin la meva alegria! Vaig per abraçar a la 
meva companya de viatge, però aquesta se'm gira 
i amb un to de calma que em va glaçar, em diu: 

—No fillet, no... Mentre hi havia gent, no he 
protestat perquè no sabia si entre els viatgers hi 
havia "bofia"... Vaig plena de tabac de contraband i 
no es cosa de què em descobreixin... 

Vaig quedar avergonyit. Ella també semblava 
contrariada. 



—De totes maneres no vull que conservi un mal 
record de mí. Tingui, vaig a regalar-li un paquet 
de tabao... De quina classe li agrada? 

—Si en té d'anglès me l'estimaria més que de 
qualsevol altra classe... — vaig murmurar confós. 

Ella, amb la major tranquilitat, s'alçà la faldilla, 
obrí el tall de les calces i de dins d'un camal, en 
tregüé un paqnet de "First Quality", tot ensenyant-
me un bé de Déu de recons i reconades... 

—Tingui, si és servit! Però cónsti-li que sóc una 
noia decent I 

Vaig agafar-lo i li vaig donar les gràcies. A l'es-
taciÓ següent me'n vaig anar al vagó de fumadors 
i, per estar en caràcter, vaig fumar en pipa tota 
la resta del viatge. 

Marcel Terra 

L'AUGMENT 

F EIA de maniquí en un acreditat taller de 
modistes de Barcelona, i el propietari de 
l'establiment procurava, sempre que tenia 

ocasió, aprofitar-se amb ella. 
Quan sortia del taller, la noia confiava els seus 

petits secrets a una companya. 
—Saps? — li deia —. Em sembla que li agrado, 

a l'amo. Sempre que ve i pot fer corre d'amagat 
els dits, s'hi entreté una mica. Què et sembla que 
faci? 

L'amiga confidenta era 
pràctica i li contestava: 

—Demà na-li augment, r 
Un dissabte, l'amiga se 

una noia essencialment 

siguis tonta., 
va anar del taller, però 

. quedar amb la que feia de maniquí que ja ei 

En efecte, un mes i mig més tard, la va anar a 
visitar a casa seva. 

—Què noia? Com et va? T'ha augmentat l'amo? 
—Em sembla que si — va dir el maniquí —. Qua

si n'éstic segura... 
—Què? 
—Si... Em penso que m'ha fet una criatura. 

K. Umí 

EL GRAN A MOU 

L A Lulú, meuca de luxe, estava allò que els 
madrilenys en diuen "colada" per un xi
cot que havia conegut al "Grill Eoom". 

S'estimaven com bojos, no es deixaven mai, fora 
el temps que ell necessitava per atendre el seu ne
goci d'automòbils i ella per donar els tombs de 
Rambla necessaris per guanyar "pasta", i eren el 
tema predilecte de les converses entre la gent de 
nit i de mala vida, com són "carreristes", papa

llones, tanguistes, entretingudes de poc preu, crou-
piers retirats — per força — cambrers, periodis
tes i altra mala gent. 

Bruscament, la Lulú va desaparèixer de la pú
blica circulació, ni més ni menys que els bitllets 
antics de cinc centes pessetes i la calderilla estran
gera. Ningú no sabia on era. Fina que, una tarda 
que plovia i que no hi havia res a fer, la Cermaine, 
una companya d'ofici de la Lulú va trobar-la al 
"Principal" on s'extasiava davant de les aventures 
del idiota Douglas Fairbanks. 

—I doncs? — li va preguntar —. No se't veu en
lloc! Que t'han retirat? 

—I el teu amor 
—Acabat 1 
—Què dius, ara 
—El que sents! 
- I t 1? 
—Molt senzill: és el fabricant d'autos, el que 

m'ha retirat... I, és clar, ara ja no el puc conside
rar com un capritxo... 

Von Bent 

L'ESPERITISME 

A l'"Ateneu" fa dies que un senyor dóna, a 
tothom que vol escoltar-lo, interessants de

talls sobre l'esperit i sme. N'hi ha que l'es
colten i n'hi ha que li prenen el pel. Però cap 
dels nostres intel·lectuals s'ha atrevit a fer-n'hi 
una com la que li van armar al "Círcol Eqüestre". 

Afirmava el nostre esperitista, que, si uns quants 
senyors volien fer la prova, ell faria aparèixer l'à
nima d'un conegut de qui havien parlat durant la 
mateixa nit. 

I ja tenim una colla de socis disposats a fer l'ex
periment. Es traslladen a un salo net, posen les 
mans damunt d'una taula i esperen. 

Passa una estona i no apareix cap esperit. Un 
dels bromistes, aprofitant la foscor del lloc — 
tots aquests experiments s'han de fer sense llum 
— se li acosta i, procurant no ésser vist li clava 
un formidable cop de puny a l'esquena. 

L'esperitista aguanta un ail i, amb veu tremolosa 
pel dolor, exclama: 

—S'ha sentit un soroll! Ara! Ara!... 
Efectivament, un altre viu s'aixeca, i me li clava 

una morma de "padre y muy señor mío". 
Llavors l'esperítista fa encendre el llum i diu 

modestament: 
—Renuncio a l'experiment. Avui es veu que els 

esperits estan revolucionats. 
Bur Letta 

' •.,.- wttRiat it-i numeri on •»• 
LA VENJANÇA DEL PEL-LICULER 
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—Sí, de pare. Ja t 'ho explicaré en poca mota. 
Vaig conèixer a una pobre menor, a qui sempre 
¡empaitaven i no la deixaven "treballar" perquè 
no tenia l'edat. Amb una quants duros que ella ha
via estalviat, vàrem llogar un pis a nom meu al 
carrer de Muntaner. El propietari, al veure que el 
llogava un senyor seriós, com jo en tinc la cara, 
no Va posar cap inconvenient. A la porta, vaig po
sar una placa que diu: "Agència de negocis. Des
patx de 4 a 8." La noia, ara, reb les visites dels 
seus amants a casa seva, i com que és molt tre
balladora, i molt amable, fa un terme mig de deu 
duros al dia. I jo visc en pau i tranquilitat i la 
clientela em té molta por i paga sense regatejar. 

Va treure un egipci de la pitillera, el va encen
dre i acabà dient: 

—-Estic molt tranquil, noi! I Creu-me que em 
dono vergonya de lo què he sigut. Veritablement, 
no hi ha res com ésser un home honrat, en aquest 

Van Bolla 

' &JK. Sfc -••£ 

—Sí, som casats, però a Ja moderna: dormim 
separats, menjem separats, i anem al teatre i a 
visites separats, i quan ens estimem, em fa un 
regal et cada vegada. 

LA VIDA HONESTA 

D
ES de feia dos anys, jo no havia tornat a 
veure l'Eduard. Ni ganes. Perquè l'E
duard, encara que íós un noi molt sim

pàtic, era un gandul acabat, que vivia de sabrejar 
als amics, de fer algún que altre timo i de prepa
rar estafades. Cada cop que el trobava, me'n feia 
un parell de peles. Afortunadament, un dia va 
desaparèixer i cap dels meus companys, ni jo ma
teix, en vàrem sapiguer res més, cosa de la qual, 
per altra part, ens mostràvem tots encantats. 

1 veu's aquí que un matí que jo em passejava 
per la Rambla, fent temps per anar a dinar, em 
trobo a l'Eduard. Però, noi, quin canvií Anava 
ben vestit, afaitat de fresc, un solitari a la mà, 
bastó amb punyo de plata... 

—Caram, Eduard! — vaig fer jo — . Que has 

heredat? 
—Quelcom així, noi. M'he retirat de la mala vi

da, la sort m'ha protegit un xic i, mira, vaig fentl 
Jo no em podia imaginar com podia anar fent 

un noi que no tenia ofici, ni benefici, ni sabia fer 
res que no fós jogar al set i mig, empaitar moces 
o buidar copes de conyac. 

—I de què fas? 
—De pare! — em va respondre l'Eduard amb 

un ió molt solemnial. 
—De pare? 

Jo no em creia que per això es necessites por
tar pistola. 

—Si ho sabies que és un flascó d 'EROTYL i 
no un revòlver! 

Erotylt¿ 
és el producte maga • 

combatre efï- * 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ blMPOTEN- J 
CÍA i la NEURASTENIA, per cròniques i rebele • 
que sigan a tot altre tractament. 

yenda a Fengrbs i detall: Alt de Sant Pere, • 
X SO, farmàcia del Doctora. DUT REM, Barcelona 2 



AVIAT s'estrenarà al "Còmic" una 
" nova revista de la casa. Es diu 
"Yes, yes!", i crec que està força 
bé, tan d'argument com de plàstica. 

Si d'aquí a l'estrena havem tret 
la grossa i hem pagat els deutes, 
prometem anar-hi. Avans no, per
què en aquest món, cal pendre sem
pre precaucions. 

No fós cosa que trovéssim 
a la revista "Yes, yes!" 
algún acreedor nostre, 
millor dit, algún anglès. 

T \ E L "Ciero", amb el debido res-
" peto i sense que això vulgui dir 
que són "Cosas del otro jueves": 

"—Hoy, y en la iglesia de los Pa
dres Salesianos, se ha celebrado la 
boda del delegado de la sucursal de 
la Caja de Pensiones en esta ciudad, 
don Carmelo, con el joven don Ja
vier Cardona y Monreal." 

Què els hi faci comentaris? 
Passo! No estic per raons 
puig quan dos senyors es casen 
és proba què... no estan bons. 

riu més que nosaltres quan ens diuen 
que amb un duro et pots atipar en 
una fonda on no donguin carn pas
sada i peix podrit. 

La trama és nandulandesca 
i els papers molt encertats 
tant, que si a mi m'els donguisain, 
serien papers mullats. 

k morir los caballei 
" obreta que han ( 
dén Concert", vulgo "el music-hall 
de las caras bonitas". Es fet d'uns 
senyors madrilenys que juguen el 
retruécano quasi tan bé com el se
nyor Rufastas. 

Surten moltes noies maques 
que belluguen, llurs cendrers 
i a tota la concurrència 
la fan riure i... lo demés. 

A càn "Espanyol" s'ha estrenat i 
**nou vodevil, francès, naturalmet 
que porta per títol ";...? < 

P LS senyors di 
*"* han tingut la 

ite Cario" 
ngut la magnífica idea de 

donar en escena noves aventures del 
famós pagès senyor Saldoni. Dis
treuen, fan gràcia i treuen el cop. 

E N una revista de gent de music-
hall, vàrem llegir l'altre dia el 

nom d'Andrés Turcy. 
No, senyors. Andrée, y no Andrés, 

femella, i no mascle, i femella i tan 
femella, i disposada a demostrar-ho 
a qui no s'ho cregui, segons lletra 
que hem rebut, degudament signada! 

Es clar que per demostrar-ho 
l'Andrée no farà res lleig, 
i tan sols ensenyarà 
una acta del seu bateig. 

L'Afarta Pobres 
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Kuecinn. BARCELONA 
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7.' Mii •>!• itl amar. 

Cada guadein és un rema 
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Dijous es posará a la venda el segon 
número de 

£1 irresistible amador 
Cada quadern magníficament Hïusíraf: 3 0 cènlims 
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—Senyoreta: que ja li ha passat? 
—Si. dona; qa no has rist une el metge ja 
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