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Barcelona, 15 gener de 1025 

L'erro tàctic 

Sembla que al f1'ano. - vulga «metro. - paS
s~da la febre de curi~itat dels primers dies, no 
IU va tanta gent c(¡m es creia En general s'atri
bueix la rctracció del públic a dues Causes: la 
primera, lo pujat de Ics tarifes; la gegona, la poca 
protecció de les entrades {'(Ultra les corrents d'aire, 
que exposen a agafar lln constipat. Nosaltres, qJ.e 
!Som un xic més observanors atribuïm el motiu 
a una altra Cal15a {'ompletament diferenta. 

El .Tano. pateix un defecte gtO!'l: l'cxcés d'iUu
rninaci6. Durant anys i anys, els literats francesos 
ens havien acostumat a l'idea del f1'ano. fosc, 
propici als atreviments amb les senyores i a l'ini· 
tiaci6 de moltes aventures. T ara resulta que allò 
és clar com la llum (lel dia i que el corrido no 
troba cami per arribar al camp de les !>eves COn
questes. l el cine trionúa un cop més i s'aferma 
novament com l'insub1'!itituible lloc de promesos, 
:ncots que cerquen noies desocupades, i verges 
1mpacients ... 

La semblança 

Anem a contar una anècdota dc l'amo. L'amo, 
al cap d'avall, és t!l que ens aimia a mantenir 
la canalla, i bé l'hem d'elogiar algun cop. T~A. Tums 
bé li té de servir, almenvl', com li 'tf'r ... eix El Dia 
Grafico a l'I1'lustrfl'l'im '~nyor F.n Joan Pich i 
Pon, marquès non-nat dc la BO/1tbillo. 

L'amo, que s'assembla molt a un aplaudit es
criptor i comcdiant, cstava l'altre vespre regirant 
nove1"les al kiosk d'En Sivila, que, com sap tot
hom, ha cstat traslladat del Pla de l'Os, epfront 
de ca'u Cuadros, a la Rambla del Mig, a davant 
del carrer dc l'trni6. 

En aquestes s'acostà l'Obradors, acreditat fa
bricant de mú.cUca per operetes, i excel'lent xicot. 

- Bona nit! - digué l'Obradors -. El felicito 
pel seu darrc" èxit. 

- Home, sil - respongué l'amo -. Ja tirem 
trenta dos mil... 

- Trenta dos mil què? - demanà l'Obradors 
obrint uns ulls plens de !'Iorpresa. 

l, dCl'prés, fixant-s'hi més: 
- Ai, perdoni! L'havia confósl - mormolà - . 

Em pensava quc vostè~ra En Lluellesl 
- En efecte, ens a!'lseDlblem molt - respongué 

l'amo -. L'altre dia En Rusiñol també m'hi va 
confondre. 

Si. cfectivament; s'a<;,-.el11blen molt, cregui. 
- ~Iiri !'li ens asscmblcm, q\1" Ouan anem pl~ 

gats nu ... ltes v('gadc!'l ers confonem llf'lSaltres ma
t eixos .. 



'-LA TUII!S 

I vostè ttf1,1 que ,'arrlllaran a entendre la Mimi 
I fn L1ul~? 

Ella ral que .'enUn amb tothom I 

Oh, la discreció! 

No direm et nom, perquè és t'mpleat del Jutjat 
i reporter judicial d'uD estimat confrare, i amb 
la. gent de cúria no s'hi pot estar malament, però 
contarem l'anècdota. que no deixa d'ésser gra
ciosa. 

Fa quatre o cinc anys, quan et xicot començava 
a fer de periodista, es veié, davant una de les 
Sales de t'Audiència, una ('ausa a porta tancada, 
per un delicte sobre quina naturalesa no creiem 
necessari insistir. 

- Faci la nota amb discreció - digué el direc
tor quan ci nostre amic va anar al diari -. Ja Sap 
que nosaltres som un periòdic per famílies. 

Però ell estava acostumnt a la vella pràctica 
judicial. que mana expressar-se amb tota claretat, 
sense eufemismes i reproduint, quan són pronun
ciades Cn les declaracions, totes les frases. per 
crucs que resultin. I el noi començà a escriure: 

tAnte esta sección se vió la causa contra N. N., 
actlsado de haber penetrada en el domicilio de 
X. X. en ocasión que éste sc hallaba aU5ente y 
ocupaba s610 el piso una hija suya de 18 años de 
edad. l1amada Z .• a quico ...• 

I en arribar aqui deixà els tres punts suspensius, 
precedint.los solament d'una lletra de so profon· 
dament aspirat, i qu(' els estrangers troben grans 
dificultats en pronunciar. 

El municipal de Sans 

En hfendiola, quan era quefe de la guàrdia ur. 
bana, el gUQ,rdava com un diploma i l'ensenyava de 
tant en tant als reporters que (éiem informació 
a l'Ajuntament. No sabem on ha anat a parar. 
Tat volta el senyor Merino, o pot ésser el praso. 
popèyic senyor Ribé, el Conserva encara. 

F.ra un parle d'ocurr~ncies dels que els caps 
de quarteret tenen obligació d'enviar a la Coman· 
dància Municipal ou els periodistes els utilitzen 

per pendre dades i escriure ets !'iUCCCSSOS, inven' 
tant·hi a damunt, de tant en tant, alguna que altra 
informació !\ensacional. Provenia del Quarteret de 
~ans. 

El fet era el ~üent: Al carrer de la Creu Ca' 
berta. una dona, en tornar de plaça.. hn";a trobat 
a la "eva filla al llit amb el seu promès. Això, 
entre par~ntesi. no té res de particular, m~, en
cara, si es té en compte que !'egons es va averiguar 
després, van casar·se tots dos i van ésser més fe-
liços que en els finals de pcl'lícula americana. 
!\!ròlaíutura sogra, que no s'entenia de romanços 
i. cra del morro fort,!'iE' n'anà cap a denunciar.los. 

El cap de municipals, el bon cap, que tenia ja 
bastants anys, i la vista molt cansada, to que, 
malgrat gastar ulleres, l'obügava a fer una lletra 
bastant groS!'ia quan redactava algun parte, pren· 
qué les dades, rumlà, pensà, i creient per fi haver 
trobat el procediment per t'xpHcar d'una manera 
bonesta, U!C'atada i discreta, lo ocorregut, va es-
criure: 

.EI guardia que suc;cribe. pone eu conocintiento 
de C!a Comanrlaucia que a las diez y media de la. 
mañana de boy se ha prest"ntano en el Cuarte1illo 
Municipal una mujer que dijo Ilamarse <aqui nOIJl 
i domicili) manilestando que el novio de Sl! hija 
tenia una llave de su casa que se habia procurado 
no sabe c6mo, y que hoy, al regresar de comprat 
tn el mercado, to! balJ6 a los dos en la cama, 
afinnaudo la dcnunciante, aun Cuando el guardi a 
que su.scribe no ha podido comprobar1o, que el 
sujeto en cuestión se meti6 en la cama con la 
joven y la .... 

l aquí el guàrdia, abandonnnt súbitament els 
traços de bella rodona ~panyola que empleava 
habitualment HCrigué, en llt'tres molt petites, 
microscòpiques, quasi invisibles, el mot que na 
s'hauria atrevit a pronunciar com no fos a CaU 
d'orella, i que no havia sapigut substituir per 
qu.usevulla metàfora. 

L'HORTOr.A DE SA.'fT Bor 



!!!cords d~ col'legl 

Q UAN jo tenia set anys, .el pare 
em va portar a. un collegi que 
hi havia al CQTrer de Basea. 

El lloc, per a nO!'laltres no podia és· 
ser millor. A poques passes, la Reforo 

~~a~:b e~ o~~ri:s !e ~~~uff~ca~~ 
d ?peraciollS per a jugar a mOfOS i 
ct¡sti,lns, a lladres i serenos i, sobre
t ot, per a organitzar cada baralla a 
cops de IX'dr~ que riguin-se de la 
batalla del Marue. 

LA TUIES- 6 

RIs vidres que arribàrem a trcn
car, els tratlscunts a qui espatllàrem 
el barret i els Carr~ que vàrem fer ';;~;;~ 
Ca~tre causaven la desesperació dels I!! 
\'Clns i dels pobres municipals de punt 
que molts cops ens empaitaven donant 
lloc a curses èpiques. 

Però lo més bonic era el co1'legi. 
Allí Cn féiem de tots colors. Des de 
pintar un ruquet engrescat amb tots 
els seus pèls i senyals i deixar-lo da
tnUl\t la carpeta del mestre, fins can
tar a ehof allò del [ectOT de ~ant Ce
loni, pas.<;àrem per tota la gama de la 
bestÏ<'s<;o. i de la pocQsolta. ~Ies quau 
arribàrem a sumir al mestre en un 
"'Vertader estat de desesperació fou 
quan va sapiguH que algú de nosal
tres, ja més crescut que jo, empai
t ava l~ noietes del barri que sortien 
a cercar aigua a la font o a comprar 
a ca.'1 vet~-i-fils. EnS va agafar. ells 
Va fer Ull discurs amenatzant-lloS 
amb Ics pitjors de les catàstrofes i, 

I dOllts, menuda, que 1:11 c~ l ~bn~. I·t·h~udil d T'l? 
L'entradal' SI RO (l1;C 11mb qui Ct).ltrar·la. 

d·iPort~o~:ai;~~~~:nà~~~~t\1~~a ~~~~o que Ull 

~Spàrrcc madur. De prompte, En li"ederiquct, que 
Ja teuia deu anys, s'alçà, s'acostà al mestre i 
amb la més gran serietat, li digué: 

- Senyor mestre: em d6ua permis per auar a 
fer menors? 

El mestre alçà els ulls al cel, escandalitzat, i 
SOls pogué. en el SCtl astorament, pronunciar 
aque .. ts IllotS: 

Tan petit, ja? 
PAl] DE L'ENCESA 

1:1 bon doctor 

HI hau en el món la mar de sistemes, trucs i 
procediments per dt..'Corar artísticament el 
front dds casats més respectables amb uuc 

recargolades i puuxa.gudes banyes, però a bon 
segur que ningú com Un Castells ha inveutat una 
artimanya tau enginyi osa. 

En Castells és ric, imllh:l\<;anH'nt dc. l":l~(:u pare 
era ptk>"Seïdor d'una fàbl"it·a dt· tll¡J6 dI.: water-closet 
que li proporci01l.1.v('n (:norlllc~ bt·u('ficis durant 
la gu<"rra, Quan cll va arribar a la major edat, 
00111 ~lue l'autor dels !<'CllS dit'S, i, &obrt"tot, de ks 
sev~ nits, l'ba ... ;a fet, vulguis no vulguis, ~uir, 
que ja era una cosa difícil, i aCAbar, que enCara 
u'era m&l, Ja Carn'ra de metge, va tenir una pen
sada col(Jl;a!: matril'Ular...e i obrir clínica. 

A ningú sc li acudia com En Castells, que podia 
passar-S(! la vida molt tranquilamcllt ... i ... intdeles 
seves copioses rcndt."S, volgul." dedicar-se a la 
medicina. per la que mai havia d~'mostrat la més 
petita inclillal'i.6, Però ell tOra un home maquia-

;~~~, iu~a~~~~~! e~~: clilssS;n~uf:~~~e~a ~~a~~~ 
,...." " .~I(."~Q. del món. J baix ci pretexte de guarir 
~nes cloròtiques, scnyoretC"s neurastèniques i da
mes histèriques, l~n Castells feia més desgràcies 
que el tramvia de foc de Sant Andreu quan nos
altres vàrem venir 0.1 m6n. 



.- LI. TUIliS 

Ell no rt$pectava re<>; Iwn<'S núbils, damlS<'nes 
amb promè~, ca~adct('s dE" poc, jamQnc$ in~acia
bles. totes acudien a la S{"\"a consulta que s'acre
ditava de dia l'n dia. El doctor Castdls era ja 
reputat com la primera autoritat en ma1a1tib de 
les senyores i la seva fama traspassava ja tes 
{ronten.os. 

Les viciosetes en disponibilitat, les dones quins 
marits estaven massa preOCupats pels negocis o 
pels antics, les viduetes prematures eren la seva 
asstd.ua clientela. I elles mateixes cimentaven et 
seu renom i es donaven mútuament l'adreça com 
si aquell home hagués tingut el secret d'un mannà 
prodigiós. 

I en els salons de modistes, als tes del Ritz, als 
abonos de moda. invariablement es sentia sempre 
la mateixa exclamació: 

- Aquest dimoni de doctor Castells no sé com 
s'ho fa. Empren l'I tractament de qualsevol ma
lalta í al cap de dos dics ja l'ha fet posar bé. 

ARK HF.TA 

Voet~ ~s de Secuita 

Arxò \.'a pa!l!lar, S('gons conta l'història, als 
billars de ::"{o\.'ctat$. 

Allà $'hi reunien. cada tarda, una colla 
de \.'iatjant!l afidor.ats al xapó, les caramboles 
i els pQlo~ . .. \ la colla -'hi afegien cada dia nous 

Jo hal&:: de sOrtir de cau seva amb el sl. Es un. 
qUtatl6d'honor, 

B~ prou que ho sé: del meu. 

jugadors, vinguts no se sabia d'on, verò que de 
seguida es feien amics. 

rn.'\ tarda hl mancà En Mallol, un dels incon· 
dicionals. 

L'endemà el veieren arribar, amb el front arru· 
gat pu la preocupaci6. 

- Nc..is - digué -, em passa una cosa molt 
estranya. Figureu-voo que estic malalt d'una ma· 
laltia d'aqueDes que només s'agafLIl, de solter. Ves 
quina COSa més estranya! 
-I no has fet <'ap cscapadeta? _ interrogà un 

company. 
- Ni una! Fora la meva dona, només un cop. 

fa quinze dics, però amb aquesta no pot ésser. 
Es una dona casada, que viu a Secuita, i no pot 
ésser dr. cap de les maneres. 

Es curà En Mallol i pocs dies després, era En 
Roig, un altre penyista, al que li passava el 
mateix. 

- l no sospites de ningú? 
- Impossible sospitar. Apart de la meva dona. 

només un cop, amb una pagesa de Secuita, casada 
amb un propietari... . 

U na $('tmana d<'Sprés, En Guasch es dolia, Sl 
pOO('m expressar· nos aixi, del mateix peu. 

- I no <'aus de qui pot ser? 
- No, noi. Perqui!, amb l'única que he tingut 

qUL veure, fora la meva dona, ha estat fa pocs dies. 
i aquesta no pot ésser. ~ una dona casada a. 
Secuita amb un propietari... . 

Una tarda arribà un jugador nou que aV1~t ~ 
féu amic de tota la colla. Jugaren uns partits, 1 
després, l'home s'esplaià: • 

Si, vearà, jo s6c de fora, sap? Però nO se 
qui! dimontris m'ha passat, que m'he sentit ma
lalt súbitament, sense sapiguer de què. Allà, et 
mene!tCa1, que de metge 110 en tenim, gràcies.a Déu 
i per molts anys ho poguem dir aixi. va d~r que 
lo millor era anar a Barcelona, perquè allò 11 sem· 
blava Ull malot d'aquells, sap? Però jo crec 9-ue 
s'equivoca. V('s com haig de tenir jo això, Sl ~a 
tres al\Ys que s6c rasat i mai m'he ficat al llit 
amb cap dona sinó d.mb ella! 

])(,1 grup de penyistes sortiren llavors tres veus 
de tro. TIren En Mallol, el Roig i En Guasch, 
q<lC tots a l'una preguntaven: . 

F.scolti, i dispt"nsi: vostè és de Secuita, Ol? 
K. STlSS : 

~ estètic" " b,,"s que tot 

EN aquest món hi ha gent que té moltes mal! ies 
&.:.ser regidor, comprar·se un Fordo co1'lec
cionar cap-i,cues.. El senyor Coca, antic co

rredor de cotons retirat, tenia el seu: la estètica. 
Vivia feia tres anys en una magnífica torre a 

l'Avinguda del Tibidabo i es passava tot el dia 
cuidant-ne els seus mé! ínfims detalls. Que !li 
aquest mobk' lla fa bonic aquí, que si aquesta 
cortina desentona de l'isti1, que si aquesta làm· 
para és dc:o-proporcionada ... Com que en tot el dia 



no tenia cap més preocupa<'ÏÓ, es passava la jor
nada en aquests mal~ de cap puix d'una cosa o 
altra s'havia de preocupar el bon home. 

Amb 10 que el ~nyor ('oca es desesperava, era 
amb la seva dona 

La senyora EmDia, bonica jamona de tr,enta 
dos anys, era terrible en qü('stió de gustos. S e~
'Olorava sempre de barrds de coloraines, de traJos 
extremats i de paraigües i ombreles que afecta\'en 
les més e!'.tranyes, descomunals i lúbriques formes. 
A ella no hi bavia manera de fer-li entendre 10 
9.u~ era art, ni lo què era estètica, ni lo què,;,r~n 
1sbls. Ella no en coneixia més que un, d 1sh1: 
el de cridar l'atenció. I si volia, a totes passades 
cridar l'atenció, només era perquè vol!a que la 
gent es fix~ en ella, ja que el seu mant comen
Çava a tenir anys i. no estava per romanços. 

l va ocórrer lo quc fatalment havia d'oc6rrer: 
Que la senyora Emília. una tarda caigué en els 
braÇOs pecadors d'Ull cosl sen i que quan el senyor 
COca entrà al dormitori matrimonial per compro
Var si havien canviat el brodat d'una coixinera 
que desdeia de l'isti1, es trobà amb una escena 
complerta.mcnt arietincsca i sobre quins detalls 
creiem inútil estendre-nos. 

Mes el senyor Coca era home que estava per 
damunt d'aquestes misèries. Contemplà despec
tivament a la parella i dirigint-se a danya F.müia 
U digué: 

- Sempre ho deia jo, que eres una dona de 
mal gustI :\lira que enganYaT-me amb un home 
que duu calçotets llargs i mitjons de puntI 

FI BUDA 

E l, senyor Raventós i En Llu!s Coma es dis
putaven la mà de la xamosa Camita. Es a 
dir, la mà ... S6n formes de dir-ho imposades 

pel costum i 110 hi ha res que oposar a aquesta 
llei trlldiciOJJal. El senyor Raventós tenia trenta 
Vuit anys, i era mi1lionari. En Lluís només con
tava amb vint anys i un empleu a cà'n ,)indreu 
de cinquanta cinc duros, i la Camila acabava d'en
trar en les divuit primaveres ... 

Vostès, que s6n de bona fe - els t1egidors de 
LA 'l'UrES wn tots de bona fe - es creuran que 
ta Camild va obtar per En LtuÏ!o:et. Doncs s'equi
voquen de mig a mig. Va donar el sí, que equivalia 
a donar una altra sèrie de cose~ força agradables, 
al senyor Ra·ventós i es van casar en pau i gràcia 
de Déu, i portant la desesperació consegüel1t al 
pobre Lluís Coma. 

- Però com és posible - li preguntava poc 
tC:mps d('~prés del !'=('u casament a la Camita una 
intima amigueta seVA. que t'hagis casat amh 
I~n Raventós? 

Ja veuràs --- digué la ComBa -, és Ull pres-
5agi~. rn cop v:lip; anar a fer· me tirar 1E"S CaJt~<: 
i t:D1 van proft:>tit:Z:R.r qU(· cm casaria dos cops! 

BIT LI.ETA 

En Jusl I la Glòria 

EN Just és dependent de la botiga de robes 
«La C05mopo1itJ." on, a més òe vendre molts 
gèner<>s de saldo, es dedica a treballar a 

totes les aprenentE'!'-, fadrines i primeres que van 
allí a cercar tissús, f..tlards i crepés. 

Quan arriba el dissabte, En Just s'afaita, es 
raspalla les sabates, es posa el vestit nOU, sopa 
i se'n va cap a la «Bohemiat, On hi té establert 
el quarter ge:nera11a seva colla. 

La llotj a 011 va En Just és de les més populars 
i concorregudes de la «Beta. i a1H les noies es fan 
un panx6 de riure mentre els corridos es fan un 
tip d'uua altra cosa. 

Entre les xicotes més assldues hi figura ta 
Glòria, una mecanògrafa d'allò més quitlla, que 
fa molta brometa amb En Just. 

- Aquests dos - digué l'altre dia En SeraU, 
que és el cap de la colla -, enCara acabaran 

m~;:rn~Uè? _ va preguntar la mecanògrafa. 
- Perquê ia és sapigut que el just entra sem

pre dintre de la Gtòria ... 
'fIT REI,LA 

Lli IIIsl .. Incomplerl .. 

A
IXò va. passar 110 fa pas gaires SI tmanes, eo 
un popular bar <1.("1 carrer <1.'FscudiUers. 

Eren quarts de tres del mati. Només que-

-Veritat que a L10frlu no ho teniu tot aixb? 
- No: alli nomEs tenim pallers. 



__ LA. TUlh:-. 

QIJ~ /Jo/en que el, lli iiglli: Q~,an un;¡ :,'ajeu, es qlltln hi tToba ~ust. 

da,-en ressopant uns quants habituats, quan entrà 
uu I>ubjccte d'uns trenta auys, elegantment vestit 
i amb una torradora que ni la dels Tupinambcs. 

- Posi 'm una copa de cassallal - cridà. 
I, girant-S(> Cap a la concurrència. 

Porto apuntats a la butxa.ca tots els fills d<" 
mC>uca de narcclonn! 

Al principi, ningú li féu cas, però l'home reped 
dos o tr('8 çops In mateixa cantinda: 

Porto a la buh:ao:-a apuntats el'S nom~ de tots 
cJ~ fiU$ d~ Illcuca de llan:t'Iona! 

Tant i tant amoinh a la gent, que un Conçu. 
rrent s'alçà per fi de hl St.:\'a cadira i s'atansà a 
l'individu {'li qii: l'otiò. 

_. ESl'olti, pollo: qnè li pas;;a a vostè? 
-A mi? Ja ho hI.' dit! Qu<" porto apuntats els 

lloms. 
-- Bé, no diglu nu:':>; ja l'he St'ntit. Vol fer el 

favot ò,(' dir-llit> si entre aquests hi s6<: jo? 
Com l'S diu, vostè? 

~ Pau Piu Pou. 
El borratxo hagué un <"arn<:.:t, <"ereà la lletra P, 

i després d'un C'uft mom 'nt de" vacil'laci6: 
- No, ::;el1yor, no hi és, 
- DOQ.l'S, miri. perquè en lo successiu aprengui 

dt! uo insultar a la gent, tingui. 
l li al¡licà dues nates que cI feren rodolar per 

terra. Ell. per "ixò, no dtixa\'a an."r el carud, 
que tenia obert cnCara. a la lletra r. 

-l'ambrerl cridà aix.í que va poguer al-
çar·SC'. 

- Què desitja el senyor? • , preguntà sol"1kit 
el xicot. 

l el borratxo, S{'use immutar.Sl', replicà' 
- t'lll1apis! 

A. 7.ExEMI] 

Res d'exlg~ncles 

DECIDIT a a<"On' ·!guil els favors de la xamosa 
Carmeta, raspa d~ casa seva. En Lluís, un 
pla¡.:a de di~ct anys la mar d'atrevit, va 

n~ r()(lllji-_~ una nit a la cambra de la xicota amb 
el V\'t\·x!.e u~ que IU l'S trobava bé i que volia 
quI.! li (es una tas.."a de tila. però. sobretot, sense 
qu' :Lillgú :;'entcr~, puix no volia alarmar als 
5C\I~ parl·S. 

La l'arm,,;ta cra més: viva que una centella. 
Estil. bé la comèdia li digué -, però no 

'oll<;eguirà pas que llI(' l\'lUpassi. 
En I.luf:.; no perdé la ~f'rellitat. 

Canm·ta li digué " jo no li demano pas 
la ~lt. 

K. Bl<ITET 

L'aMumpte delicat 

EN una rocictat barcelonina es donà, no fa 
gaire tcmp3, Una <"onfcrència ~bre tEls 
drets de la dona •. Estava en<"arregat de 

desenrotllar-la un jove llieendat que s'expressava 
amb ba .. tanta soltura i agilitat de paraula. 
D~pr~ d'uns breus mots de presentació, el 

jove lletrat començà di~nt: 
tIara <"omeuçarem a traçtar de la dona sol

tera, que, com vostès compendran, és un assumpte 
1Uolt delicat i damunt del qual hi ha tema per a 
esteudre'!; lIargament.. .• 

en toh ... !' de la sala interrompí per més de 
dnc minuts a l'orador, mentre les noies es miraven 
vcrUlelles com un pebrot, i els masdes somreien 
pi<"ardívolnmcnt ... 

G. TAFE 



_. Conrt:.:,elll que la l'Ida en el camp és deliclo&a! 
- Admirable, sl hi hagués lligallS I tès de les cinc. 



lO-LA 1'llF~ 

L .. qüe.'ló é. quedar bé 

NI bUSCat amb canddt':.cs, ni encoDlanan,-lo al 
dett'ctiu Arrow, ni posant anuncis a La 
Valll;r¡ar,lia, hauriC'n ragnt trobar a BarCE"-

10lla Ull xicot <,om l'Rnric. Mare de Déu i de tots 
els Sanb, i quin plural 

Com que no (l'ia res més que anar a cobrar a 
casa del !'.Cu procurador la renda que li produïen 
tre5 Cll.<;es de tois 1,i.'·os dd carrer de la Diputació, 
dedicava la més gran part del temps, de- les ener
gies i de la cartera, al noble- joc d'empaitar xico
tes, que és l'únic joc que mai perd l'actualitat ni 
pas.ca de moda. 

t.7n altre que no fos ell s'hauria buscat una qile
"ida de preu, que hauria alternat amb una Casa
deta burgesa, una dependenta complascenta o una 
mecanògrafa para toda. Però l'Enric no era cap 
ser vulgar per viure abd. F.n es dedicava exclu
sivament a fer caure vittut!'. L'Enric venia a 
representar com la. barrina perforadora que obre 
el túnel a la rOCa pt'r a que després el tren hi 
pugui passar amh tota comoditat. 

FJ lloc cl'opcradolL" predilecte de 1'F.ntic era 
el seu auto, CarrO$ut expressament, per als fins 
a que ('11 et destinava, I-er un senyor que havia 
estat regt'nt, durant molts anys, d'un acreditat 
taller dE' n101l<"s d(> catre. FI ~11 4fl H. P. ('ra una 
mena de piMduo trar:"r'<dable i, a damunt dels 
tous seient!' ~'hi ¡mutien I agut ro!-ar aquells "el-

sos d'una ctlebèmma C'omèdia que escrigué, cap 
a la segona mt'Ïtat dd segle XIX un senyor, tAn 
graciós ~riptor com ran escenògraf: 

~i saI)iguè.,~iu, Bernat, 
la (orça que arluí es derrama 
i altre, que ningú reclama, 
V()<I (umaria fredat. 

Els veHOS esmentats no deien precisament això. 
perquè el bo de l'autor, Com que no destinava les 
seves produccions al públic sinÓ als seus amjcs 
en general i a les seves amigues en particular, 
c!'crivia sense eufemi!'me.c; ni trabes i traslladava 
fidelment al paper el!>. !'Cus pensaments, tal com 
li rajaven. 

l/Enric, de dir aquestes coses, no en sabia, però 
coneixia en canvi a meravella l'art d'engatussar 
noies innocentes. ]~1 seu ::xofer tenia ordres con
cretes, enCara que !ientis cridar, plorar o xic;c1ar, 
de tirar endavant, atenint-se solament a les ¡ns
truCdOfi'oi del ~u divertit principal. 

Però !iuccei que un cop, al bon Enric li passll 
lo que a molts que se les donen de co"ridos, i (ou 
que tina xicota li donà gat per llebre. Anem a dir 
que cra un gat molt enjogassat i que no avortt 
gens a l'F.nric, que en qiiesti6 amorosívola estava. 
per lCl'\ primkies i no per les sa'\-ieSf's. 

- 1\oia - - pr<'gà l'F.nric un cop s'hagué donat 
compte de <tu~ allò no era 10 què ell es pensava 

. no em podnes (u un fm'or? 
-Quin? 

Cridar una mica. 
Cridar? Per què? Que t'has 

tornat hoig? 
- ~o. Estic ben 5erè. Es per a 

lla queüa.r de.o.;acreditat davant del 
xofer. ('¡jda, crida una mica, maca, 
com :-i fo~; la primcra vt!gada ... 

MARCEL TERRA 

Poseu-,o. fruqUIl. I ... 
que LA TUIES en prepara una 
de les seves, I ja és saplgut que 
quan ella es mou hi ha una tren-

cadissa que fa !redat! 

L'inauguració del metro, les 
obres de la Reforma, els matons 
de la Serafina i les modistetes de 
"lrfH, comparades amb el nú
mero de LA TUIES que sortiri 
la setmana entrant, resultaran 
una cafetera moscovita que ni val· 
dri la pena de parlar-ne 

Amb oid, per aquell dIa, po
seUV()5 el vestit de Iee; restes, 

Sobretot, Acu~U, que en el retrat no es conegui lo qui havem let 
_bansl I leu-vo. relratarl 
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11ft defa.1I .njere ..... D1 

E ~t:: ~I~~c~e~~~o~~;, qe;!~~:: ~;~~~:~ :!t :;i~ 
gnbJe con!Orci. Havien consumit una ampolla 

:!t:.~p~ny~;-uè~V:~t~dfet~~:J~:!~ ,!:ls b~~\o~ 
i aproflta\'e~t la ae!!pes!!aamb u~ tacte administratiu, 
veramt"nt dljnle de tots els eIO~ls. 

- Que no !laps? - començà a explicar la Marieta, 

;?eU~~~;'~I~~~~~:"~n:~~ac%:::~~c~=~;ib~~~a(~a:~~~~~~·u-;. 
rida. Jo. I\otrebal1a oq\li. 

- Ah, no? - ~espotl!;ué En ~[Ime l , el cap de 
collo, RlI1b un to (hstret, 

- No. Vm amb un senyor de Banyoles, que segons 
m'han elit, és un vici6~ empt'dernit. 

I s'hi conforma, la ~[o.rr.uerida? interrOJ;à. una 
dele!! ::J:icotell. 

SI... ~i eUa é!l IIn(1 altra porca 
Jo - declarà. una altra noia o abam que aixÒ, 

preferiria morir. 
Jo tornaria a treballar a I~ f~hrica 

Cacla'4<'una <l·'ia la ~va. La un¡ca. quI' callava era 
l'An~clcta. una l1<)ia u'uns di~t R.11)""S. blanca, boni~ 
Ca. inw'nlla .. . De prompte . fiXà. elll seus uUs blaus I 

pur~ r~Ciil;u~~~I~~ ;~~~\~!~i f~~n\e~iò~\i dóna ulOlts di. 
llers aqucat " f' IU 

.'. No era. _eVA la. culpa. 

V IV1P.N juntc e la torre qm havicn hcredat dels 
o ·U.~ p1.f ·lIal~r1.t qm nomé" es portayen 

0111.1' m. so!! ,1(' .\¡fl·rènCta. no .'a~mbla\·en de 

• res. ~ ... a r,llI~ia, la mé. grall de les dues, era primeta, 
senZilla, reclllRrla, i la Isabel, 11\ petita, era una dona 
po~aua en cants, que s'ahillava sempre amb un des· 
coco treme:ndo i no penSava més que en faldilles . 

Ni l'unl1 ni rall~a !l'havien ca~at. La Llucia havia 
reservat tot el !leU amor i tota la 'teva tend"esa per 
dos nebodets, fiUs d'un ~ermà. "l'U, m'lrt feia Anys. 
i la rnb~1 efa m1.ua dOlia per un home sol. de manera 
que es pa"ava la vi~a per tes, reunion!> mondane5, 
t!'atres I altr!'s llocs pitjors. 

La 1.lucia, ai1i que e!l quedaven 8Oles, la recrimi· 
.Iava amb els terul>:s més severs. 

-Sl'mbla m~ntida, I!lahe-\I Sembla mentida! Si 
la malnAtorJlé~i cot veiéo!l nare de Déll. :Uare ¡;le Déu! 
No tens vergonya. ni purlO'"". ui di~n~latl Ahir a la 
tarda matl'lX VOlI va vcure mig !l('rvel al jardl amb 
aquest pocnolta u'Enric rcnt·vos ~tons! 

La bab ... l, ni ~ntir aquella catllinAna, es reyoltà 
com una fefa. 

- Així, jo tinc la culpa UI' tot, no? PinS de tenir 
la cul¡la ue.q<l(' el ,n~u am'l.nt sigUI tall x'mple que 
no !làp:ga d'si,mular' 

VAL DOFA 

L'adorador 

L Ad~À~~~Ó.d~:a~~~~rJ~u(!e e\I~J ~J~i el:i: ~Iapca~~~ 
el\ ~egllia in~:~t11lt, xerrant a Ja scva orel\a, amb 

una yC'locitat de gra.mofoll,. . 
Un arribar al carrer de ValènCia. ella, que filiS \la 

von ilO havin prollU'lclat ni un 801 mot, es girà. 
_ Faci el favor ,lt! rdlfrl.c.-e •. jove. Em comp~omct. 

_ Ah In contp~om ·to l Gràcies a Nil que he logrnt 
que aq,,:-.t!l ull'i l'IU mUIl1 ¡ aql1b ta boqu~ta em dlKUI 
qUl"lcom g~tnltj, lUà"a. ja la cle: x,·n. sortll dt! c~ 

el~'It'I~~i I~.n!tt :;·I~':~ttn~~~:~~P()I"O~ 
B'lIColti. nena bul"o:ta, no s;gul tan dolenta. Tot e" 

mé'l que ¡:yJt {)('6~'!'(·r és q'te a~a trohcll\ a.la se"a ma 
mà a1sell papào~las~\' ,\K:'rm mtotao Jo)al'é, cncara lUt' vo~~è em ,li rA l'I contral • quI" t\'> la curaran 

I cyo~~~~il~o:~)of~[~er;ti~e lIal. 
V,· j,:¡: qll'· a v~t"lI a"rad ... -.t"{> ·tu , Jo laml".t:e 

J>!!tiria1 Ja ho crec q'~" r~pet:: :a ~mb ulla 11ena tan 
xamCl!l.ll. com '·o"t~! l..~ell:ul 'lli' .1 ara o'us sorp~é'1 
qual.l.l.·vol dI' la hm:¡;,\, jo. n'~a'é enc_ .. alat dt· c:>
lIèixd .. I1.. i, !;I)h-¡·to1, tho dir-I¡ 'ln,na \" nta.·' 16 
ha fet esclatar t'" e l m,'11 l'Ot a st'''& p'-e nc,a 



~------------------------------------------------. -Li dic novament que se'n vagi~ Miri, allà, • aquella 
cantonada nf t'spt'rL 

fOll~~~tj:l~:::n~~:r.~ncl l/home de qui vostè eatA 

- ~o, !leuyOl": el qut m'espeta allà no é~ l'home de 
qui jo e"tic foUaru"llt t:uumvrada: és el tUeu marit. 

K¡\R.l.ltTS ... 
U VA brom .. p e •• d A 

i 

AIXb va oc6rre,: tant ~ . 'ho yolen creure COUl 8 
'\0, .l' Safl'. '1.., li de l'toven~s, quan cncara. 
hana tramvIa de IOC, J 11 veuen que parlo 

d'anys. 
En u~la boHgudadel CtLl'rrf de :::'0.1It Joan ele Malta 

~:~l¡:~ll~~s~~t~~t a~~n~;~~l:('~~~à~;e~:a~~;~~l~tFar~e\i: 
paqut;"ts pel hloml i 1n.1iuiadt: Gratu>lJcr.~. Però cow 
flllt' {k'l a ell i la IK'\"a dlllla no u'hi havia prou, havia 
IU!c('ptat tul a1te ... càrr<:(' quc !'.Ols de tant en tant 
li donava fl!'!na: ela Jx,lUbu. 

T •• tranljulital del 1Il.1Uim·.mi, que uo telli~ fills 
111 parents, haur,¡~ eatat c(,mplnta si cntre nug 110 
Ifl,lngUi& fiC1l,t En Perd, un llb.'eàmc-ajustador que 
feia més estra!ls entre ¡el It:mdles quc la Chehto 
si pogu6 entrar el~ tUl (·al·h').:l d~ kgona ensenyança. 

.-\profitant eh; d.es que el marit estava de guàrdia 
al quarteret, el x,col C()IlI<:llçà a ficar-se a la boligueta 

~ Ul~r~~~~I~~ ~I~l~~~~ '~I~ce~e;::t~~~v~a: ~;:f~~~ 
i un altre per jl~man:u 1111 lIl;!lto, acollsegui els favors 
de la recadera, que euenta que ja comptava trenta sis 
anys, em ulla dOlla 1I\(1]t bell cOIlS(·r..-ada i que cstava 
molt lluny d·alló que P';),lrl('1II dir-ne c1~c pQ.i.,~iva. 

_-\\)(Ó e.~ sucCt·l una pila dt· cops. fins que ,un jorn 
pas.~à lo JII~·..-itable ,k~prês ,lc sopaT, el mant haVia 
aortit ¡> .... >r a a,~i..tir a lajtlntatl'unaiiOCietnt recreativa, 
però aq\le$ta l'hagt1é ,Ilo Su.o;pcD,lre p¡.'r lnaJaltia d'un 
del,. vocal:!; i rhont,· tornà a ca.o;n lleva quan els dOlI 
culpab!~';S est.-, ... eu eneara ell alió que cn tlhu:n els 
l'rOÚ,,,'':l~S. (Això, encara qtle s'bo peU:i:Il, no és 
cap par:l.ula lletja). 

lln l'l'rd era ... i\l i d lM·ntí n!ribar. Ell luAuega de 
canLsa. perquè no h\ ha"-lIll(·ml~ pel. més, aal~à per 
una fm,'. trda a Ull pati, quc quedava a peu pla, 
I 111~ntre el m[J.f,t t·xplicavn a la 8(!va muller 10 OCO
rre,l:(lIt, allà a sortir 11. la ¡)Orta delacuilla d'Ull bar, 

~~ter~~III~~~~~a~~~I~~I~t~~~~tleS !\t'ves aventures 
11 1.nom<.'lIt o.le!ptl!:s. qU!l1\ el U\¡uil estava ja des-

pt:llat 1 s'h"'V1a hCat allht, e. lI€'l\ti lrucar el telèiclll 
Bo! . exclanu\ Focl 

fn dect!.-. l\ pc~es "'~5pC'njà l'apareU, senti wla 

veu ~:.el~~ ,!:a~(J:ú a I~Sagtl'.nl .-\1 carrer de Portu. 
Gal, Allp) Es aqudln ft.bric ... de teixits que faxanhà, 
r \P~ 

~~ :->i! \'.~'~ l, seb'Uidn. 
Wllan Vf\ al"t b.l'r i1l1à. llO hi havia ni tal '(X'. Ili 

~al haca ni barraC:l_'clÒ nlcluartert:l, WI 1l1\micipal 
11 t!1I.:l1é 

- Vaja ulla broma qlU' VQII han gastat, fNlt-vos 

~~~a;e~!~I~t~~:J ~'~~~~~'i. ~~~è J:t!~~t~uq~;i~~~ 
(ple .0.1 lloc Ik l'incentl., VOlI d'~éli."uU que Voti entor-

~=:. ('~rLe ah~:aietl)~ix2:'~k': r6a.·k~yal:~~~~~ 
vos han ~:'ucat alLre cCop. ci tt'"\~fol1 no C JntcstoxQ. i 
llavors ban p e lt aqu!o 

- Quin.. poca-.oltesl AÍlr.!) deu ~r cosa d'Un 
Uuh I d'En Josep. Només pOo:\t"n &.er ells ..• 

Peró, escolteu: on an("u, amb aquesta granota? 
Llavors, el bon bomht"1 es donà comple.-le que )?Or. 

tava, eu lloc del seu trajo, ulla grallota de mecàmc ... 
El pobre home no s'enlerA mai de l'enginyiÓllruc 

empleat per En Peret. l,a !\eva dono., quan ell li preo 
g~U, què era alIó, jUl>tificà la prel>ència de la granota 
dient que la dispesera d'Ell l'l'ret estava ~alta 

~~~~t~I~~ ?t~a:r:. r:~~u:!af~II:O:~~~i~~"a;:: 
que des del bar del ~tal, En Peret, en mAnegues d,:, 
cam.:sa, havia estat aquella lI~t telefonant que hi 
haVia foc a la ~agrera .•. 

G. AWAR1)S 

E t. doctor Gu¡teras s'havia eapecial.ilt.at en Ja cu
ració d'aquelles malalties quin llom no volia 

. Bn Peris :\[enchda que s'escnbis eu el seu 
diari, i que s'obté per l'ap1icaciód'c,.,pedfics nummcs. 
La scva clinica era molt freqikntada per gent de 
tota mcua ele posicions, principalment, com és nalu
Iai, la horitzontal. 

Una tarda va acudir a In c01l,.u1ta un senyor d'uns 

$1:r,~~~~arlosSc~~~~lcc:!~ll~ï!~~III?e~' t~~~delr:;~~l~/ 
- I dOIlCS, de què es queixa, yoolè? - preguntA el 

doctor Gu¡terns, 
_. D'uno. grnn irritació -- re!lponguê el pacient-. 

Oh, i que no sl!: pas com ho he aJ;:afat. 
HI mdge l'exaluinà llar¡¡:aJ1I('lit 
~ Aixó !SÓn pur ... queriefl! - • exclamA 

I ara! .- rdponjlUê ci lUal~t l'er qui m'ha 
pres1 Sóc. Ull borne molt serió."" lO! 

Pili meu - va dir el metge '--, vostè !len\ tan 
kriÓll com vulgui, peró ja li he dit lo què és, aixó. 

Ah! Calli, calil. .. Ja sé què deu és.'W!r. Jo, pE:r 
estar per ca.<;a, porto !!empre Wla bata, ja bastant 
vella, que en algwlS llocs ha agafat greix, .. 

~I què? 
- No podria. ésser nquesta bata, que al fr~gar 

amb Mi,P:;lt it~~~~~t;.:.::~:~n.gtl~lu':ltÜ~:~!: 
bell SC'¡.(UI de qum era el yertader ongcll de la m:\lallia: 

Qne yol ,tir que uo? - iU!l!stl elma!olt '-. A ml 

;:~r:~l~~~.I~:?aS:af~~u=.a:m~ul~ ~~ir2e~~ ~~ 
que h;¡g: trobat ..• 

:-Jo, no ... - HI. rt·pliear 1Iuvora el metgI? -.. ~liri, 
nqlú té aquests cat xeh, després aqlICStel'l irrlgaclOus ..• 
¡ (lC~~~~ •. sap lo què haUlia de fer, tlUUbé? 

far_la~(ll~('~~~r~~t:I(~~r~rl;~;:~I~~nt!ot ellUal, aga-
To::'mT 

':0IIt. preMIat 411 tuhnero ..... t: 

La. bona veritat 



I!.I t:r~I~nt dlplom6tic 

Es consul d'una república americana d'a,que
lles on a cada moment hi han revoluCIons. 
El consu1at no li dóna cap ingrés, però 

tampoc cap preocupaci6. En canvi, t~ .pet ell 
l'aventatge de- l'invitació als banquets OhC1a:ts. de 
l'uniforme i del cultiu del nom pel procediment 
de la gasetilla suplicada. 

PO!8eeix a la provincia de Tarragona, unes mag· 
nUiques terres de vinya que les bi a~nistra el 
:seu germà, i com que de la renda !Iue li pertany, 
Ja en té prou per viure, no fa mes que anar de 
te en et, de ball en ball. i de festa en fe~ta. 

Com tots els diplomàtics, gaudeix duna repu
taci6 d'home galant, i certament que se l'ha 
ben guanyada. 

Diumenge passat, el nostre heroi va anar a fer 
una visiteta li. una vídua joveneta. de cabells de 
color de mel deliciosament estarrufats. . 

L'entrevista fou llarga i agradable. Va entrar- hi 
a les quatre i a tres quarts de set encara durava ... 

De prompte. al rellotge ancestral del menjador 
SOnaren unes campanades. 

_ Ai! -diguée1 diplom~tic amb melancolia-. 
Que diferentes s6n les dones dels rellotges! 

_ Per què? - interrogà la vidua. 
_ Perquè els rellotges recorden les hores, i les 

dones les fan oblidar .. , 
MrCK KETT 

AQUEST NÚMERO HA SIGUT PASSAT 

PER LA CENSURA MILITAR 

,\1 EL CISTELL ~¡i .. » 
~~~ C EL .,.t'l 

.- RECADER n , ~/' " 

l'u telegrama de l'Agtncia Havas: 

,SulPen5l6n de la. uunlonu polftlal 

Ro""",-MUIIIOlini ba prohibido toda cla.se de renni~ 
ucsparticuJl\I'ea,t 

Si les [eunioWJ particulars !lÓn lel teunions polltiquea, 
llavors, callo, 

Ell diaris d'aquests dies l'han c&Usat d'escriure, 
amb motiu de ,In Jll'~scntacj6 de Aradarue Peretti de la 
R.o«a, a la Rema Vlctoria t.la cmbajadora de Franci&». 

No, 8enyon p1onúlerl: La dona de J 'em~xador no és 
¡'embaizadora, pctquè IJn6, la senyora Lliberata, mulle!: 

LA TUDIS. - 1& 

_ Diu que l'' no ,odrem Ilternar 1mb els Itnyen.. 
11mb Iu lenyorn, li? 

del !'ICtlyor Rufasta, seria la dirtctora de LA 'rl,;m5.. 
Est4 clar? 

A La N~'" va sortir· hi un bloc· notes parlant d'un 
peu de Rei - aixI, en ruajllsculn que bavia estat 
trobat en un tramvia. 

El comentarista es ~rmetia UllS quant~ judicis. i 
l'endemà, Wl (l.lIlic canny6s c8Cl'igué una lletra a La 
N~1u aclarint·los-hi que Ull peu de rei és aquell aparell 
de pell(lre mides que gnst(,1l els lllctal·lúrgics, etc. 

- Però- deia ¡'altra nit a ¡'Aleneu un assidu ('onco
rrent -, que no ho van entendre a La Node, de primer 
moment. lo què ern un peu d~ rei? 

- Si _ reapon.gu~ ~ jove periodista, brillantment 
conegut P.H It's ~ve8 lllterviu~ -. Per6 com que hi 
ha En Rlbem RovlIa, que no pot Dlai oblida.r-5C dels 
nostres gerntruUI els port~, i a114, qU&D hi havia 
monarqwa, comptaven eh> reil pels petLS ... 



_1 A 1'1..'JliS 

De la vida alegl"e 

E~qtll~~ ;~~:~I;:n li~I?~ Af:~4 ~~~~;l;~!¿~:~ 
,.mu;,:i lI! j',Edélu. ~Ollll'na a tres o quatre lI:icotes, 

pr·~.~nt. a continuació o a IIQla dd .eu nom, el Seu gè_ 
n. fe. ellpld 'ata, baIlt':"Ïna. cnnts n_~.nnills. t'te. En arri
bar a la Em.!Jia l!oll1'I!~. 9ue és la dan(·ra. ens !iOrpn'lI 
Ja imlk:lC16: .P.m:!ia lluIlI:n~Ape~itif rlunçanh. 

Això ens ha intrignt. Quèv~Jd!AJir? N':'" queia Emília 

l~;;~ ~:a('J~\1:~~n~~~!¡-:~'n~~I~:(=~:e?% :~~~ 
aJl'I.'fiLuf "n¡rllll a V('\Irt' 1\ di.'u nUXÓl'ns¡!"!tuninf:n 
Allà faj (IU\" hi ha En P:uml!t I~ ¡¡-Jun¡'nat-no.'; 

Entrl' ks no:es qut' han (leLutnt aqllt·~ta 5<'trnana al 
fan1Ó!t I:! del CatH't ~Oll. qu<: si En llllx6 110 ¡'hagués 
ftt Cl-kbrt', ja !te n'hawkn ('\lJdat de popularitl'ar_Jo les 
m~IIClJ dl' 11\ 1)t'11.~;6 de d()!¡ya Ellúlia, cOI!('guda entre 

~~ ~~~~;::':~~~lr~U¡.:~~i~(,~l,(':~n~I~i~~1\ I~~ a71:r-~~~~:~~~ 
a qUI \Ul din ~I'a(I\ll5t' li e\lvil\lt;m, eu prova d'admIra
ció, uua ('al~..,.tn dt, petOIlS, A n'ure si lI'ofèn i ens ('ls 
tornn! No tm<lltm nqu~'~ta !IOrt, ilO! 

AI ,Xo\'('Jt: .... ('nc/Ua VUll tirant de F,¡·F,I afegiut_hi 
.. rupre qlla<lrt'sllO\l!l, El dnrrer t::o titula u.as momins de 
l~gipt(» : c~eguin qll(" el pre.'llh'lI amb ba'ltanla pro
pIetat. 

Al .lronte--l'arIQt tenell d'('Wella a la Ideal Pellill, 

~~:~. ~:U:~ ~7'hrlaerTe:~~~i~~a~~~'~~~b:I~~0~~ 
~~al~ Lb:~::: ¡o,:;l::ït:a~~ di~~: :r1:a~j~e: 
~~oes~~~i~i;~ ¡=~e\~~1~';aj~/cota. que sembla 

Per c4'u d'ollllX'ya. la Oorita, I~ Ripoll i la lfercè 
Bw.·uo, yan ft'ut COlIeS. l'OM'S, vull dIr a l'escf'nari, que lo 
que fACin fora, no nt'intet~lI5a molt ui poc, per de. 
gràcia 

A dl"l .Po¡i{'-lt hi ha d('bl1tnt una noia que es diul!e
Mudo., que ba!la amb IIna lierp de d~tó. L'IlO. !ierp? La
garto, J~al{artol I.a :'faria Alcara% ('[ec que e!!tà motlo. 
de por. Anirem a Vl'ur(" slh tr{'i('llI. Aixó que a n~ltres 
eU:f agradaria més f:c'lr-I! 

SI l'aeosl., ~rldo! 

B' prou que hO " que ~om més m'acosll, m'I 
crld.,A 

JA """ n'Im ana.t. de 4Romco.t En Prince Rigadill i ha 
tornat a rePt'~dre el S('u lloc e!1 aquella. casa el 

qu~~~tr,7o~a~~~~~ ~~~ ~;~~}~ ~~:j~y:~e~ll!le~~~~~'ill~~~~ 
se u'unés, Perquè, tRoment, ellllo cstà 5en'illt un!! plata 
més cn!lOpits dt's de fA. Ull qUallt temp,. .. ! 

Al teatre ,11~panyoh ha sigut estrenada La mida j!lsta, 

~~~¿e~ed~t~: ~1C::l;~~ d~I~{z~C~~~:' ~~s ~r~~g:~~6 ~~f~:! 
del senyor natllori Picnfort, que, com vostb saben, és 
gat vell i colleix tolllo els rt'Cursos de l'ofÏ<'i. Ell Saut}X"re, el grall Santpere, sapigué donar al p!"r
sonntge central el to jlls.t que requeria, i fou objec.te, 
~ I\IXÓ, de gran'! aplal1dullcnts, d"'. mll.llera que '~a mIda 
1usta durarà segUrtl.lIll·llt al cartell fms a Carnestoltes. 

Al teatre .Toliat també hi ha hal{ut compaayia cato.. 
lana. Ell J Bunkt BOfrà.'I amb l'Amparo Ferràndi:t ho.n 

~~~e:n~~\;~,!J e1u~~~~ ~~~!s o~~~:llld: C;~ru;e;6~ 
i En J al1llll!t ha triolnIat uno. vegada més. 

Uttll ''''riga tk amo,. es titula la darrera producció 
estrenada al .TIvoli •. 1.a lIt"tra és d'En Lllque, i la 
música, d'un tal Senyor Torrada. Es llna cosa graciosa 

i t~ ~i!:6&~ ~~~~o~ ~~I~a:a~~~e~~;>I~à\noJt 1>6 

~:ni!:e 'r~i~ad:n!b r:~~'cl:r::~~ ~~;I~~i:~~~:~ 
~~is!Ir!~Wra~~~~~~r~~~f:/~~~e~~a~~~~~~~ aq~ ~~~ 
dos o tIes anys que 110 havtelll vist, ha mIllorat molt. 
Canta ~b veu i o.mb ànima, té dos ulls - scmpre estl 
bé definir les qual1titat!4 -- - que parlen quan canta i 
va en cam1 d'é.'iSCr e!ltrella de debó. Apreta, Ramoueto., 
que apr('tallt ens dónes gusti 

Ara, si es vol(:11 e!'iparvetar i somniar lladres quall es 
fiquin 0.1 llit, vagiu al .CÓmic,. Allà, En Rambal i els 
selL~ cómplice!4 -- 110 hi ha més remei, tractant-&' d'obres 
d'aqu('sta Uh'un, que parlar aid frul córrer més sang 

qu; :l~ c;~~~I:~l ~i'J:~I:~e~~:: ~:uB~celoua. Ara els 
empresaris rsto.ll tou co.pficats esperant veure com 
auirà. el Co.rnM·IlJ. Eucara no fi(' llap si hi hauran IllOlts 
balls de disfresses, ni si n'hi hauran pocs, ui quins pro
ject .... hi han ell preparació. J o, que sóc pe!'lilnista, em 
temo que la ballarem magra. 

EL NF.BOT TA"P,\SF.R 

CORREU SECRET 

QIII'", ](0I>.P. No va. No va, perquè si anava, nosaitres 
també Iu ~urfel1l, però Sl'ria al'e:;taro. _ Van D'A,.,.ott 
Vostè JUStificarà to.nt com vulgui el seu ~udÓnim, perÒ 
el conte que eliS envIa aquesta setmana és mis manso 
que un casat d", nou. - A,A Heta. D'on es despenja 

E~,.;'¡~tt?cPa~I;:;$sa~fi?·~e f~~ i~~I=: ~jea d:: 
vostè que alJ:ó de la figo. s'~o. tocat molt. _ Tom Ac/utt. 

~~a~~~~~U!!~I¡'!ll'I~~l;.nt:·';;:~~lle~:~ R!~rd~ali 
l'aprofitem, 1ït HQla. ITo provarem. Hi han coses 

~~e bi'~ve<;: fnf¿a~eii~~~r,~;?és -u~~os~· eZ:C~r~ 
en esperauto. Si de cas és aixi, ja eus lo.rà el favor de 
fer-oOlt-ho sapiguer, oH 
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MA~~~::~~B:ÉE I M:;~~~~~I.h ~LAMASCOTK PRIf'1ERA Y Ufl/tCA CASA 

. EN 60",s HIOltNlCA' 

El Uf l'1UOR SV!l.TIDA 

GRAll CONfORT SALI>TlS DH BAM . _ ,m..' K4TAUOIlUS(~PtIlvol'r.u.lJ3Oc:.. 

Calelaccl' ctntral a les dues cases _.S ........ t SAN RAMON. I. 

- - BARCELONA 

Posada SAN AKTDNIO COMTE DEl PERFUMERIA I5ILTi. &li 
~rr~ ~ 1IIedm~ I ........ alTRA V· .. ·I'MII, • ..,..' .... 

U.tr.~_,.. cMt t'" •. 
•• "."' •• IUT. , •• I!M ............ ".111 ... all ....... ~.~ .. mltf .. 

lA ....... ....... • U. (IO;II.'R DBL MAL T8. " . -
llull UUr,,! 

IE~~~~I ~~ ~--" .U ... OIAl ..... 

,~ .,. :::.:r.~.::r:.1 • OSTRAS Y MARISCOS' 
, '"'---...... 

-fl(l! DE C..Bl'OIA" , • , .... L .... '. ,. .... ..,.. ... 
.... ,.c .... ,. 

\ MOA III lA ml \ , ... ,., .... _' .. L' ..... 
-~ r/ c: "' .. "' IM c • ....... ~ ......... 

NAJKA RfGI!iTItAOA .: .. ~ pe- s .... Olcaarl, 17 • StlftCeLO~~ . 
" , ~ ~ ... 

SA RNA (RONYA) PURGA ClONES r~ ~~ 
:rl~~:,rc!=.:,~::. ~~~o,~:~~ 

Ea cura en" deu minuts amb el comod ....... ¡.r,'.cur .. proDIOI 
bRle IIOG I .. I ... COtIocld •• 

SULFURETO CABALLERO GrillO Hlsn Hnls.m 
Comte de )' Assa1t, 86 I centres ell,o.rtnlt.d~ •• nol.n.l .. prl· CALL!. 5ANTAANA'1H3 

d'especll1cs. BARCELONA 
me, .. tom .. · nU'ONO A·4222 
CHllllIllll&l11111 nuu, lHuulm 

S'ha posat a la venda 
ci quart , .. dei, .. 

EL TALISMÀN DEL AMOR 
Cap ra" oliu ba &hollt un hlt bnlun I tllpantani tom 'a formmlllma auel6 d,la notable Hcrf".'" 

LAURA BRUNET 
•• el Clllut I.ddt "'flunh obra, " .. tudll ~ .... trlhnUlI el lUuedJ .. t ••• 

LA NOCHE SAGRADA 
li •• 90ft' "IMIU .... tenn .. re ...... la ...... 'e Jupr I &0,,0&1' &I cor jlf 'a penoal Imalla 

~~I,=d:. ~t~·::tr:"J .... t,:,:1 :I~~.!:-:· .!ta'::': ~..:c.': :'-:':,,"'rO:Vlll~4tc:':=. I~n'~ tt~~ 
ter I ~Ulft. ce.plctl'a DUlI ... t,., U1ou,d6 ,IMM _ ",..It .. U .... III. ,.,al.d., ... en da camlns'e 
)"mor. h, ."a _ ••• Iut ..... rap-•• U ....... , ta. ......... 'e 1ft ,..... " •• d ... 
cor ..... _ &4II ... t _.UI .nr. fe .. LA_A ....... MI .-t ....... " ...... 'e Itt' Wfom' • ............... 

liBi)iiiií! i4lUWW¡¡p¡;c¡¡:m 



Vols ter el favor de dIr- me qu~ s'ha de ftr per tenIr te contenta It tul 
- Qu~ ell treuri de dIr-t'ho, sl ets Incapaç de proporcionar-me un (\.llt? 
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