
- De totés maneres, Lluís, encara que he acc edit a la seva cita, espero que em sabrà tractar 
Com un cavaller. 

- No faltaria més! Com tot un cavaller i ben complert. 
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L'ESTA!rUT PROVINCIAL 

P l!:R.QUl!: no parlar un xic, nosaltres també, del 
nOli estatut provincial? 

Es clar que a l1osa1tres 110 ens preocu'Pa 
gens ni si la Mancomunitat subsisteix, ni si el 
senyor Torras Villà _ molt amic nostre - troba 
~~ o malament lo del contingent provincial. Mes 

I ha una disposici6 que ens interessa enorme-
tnent i aquesta és la de l'impost dels solters. 

-Jo - diu una senyoreta amb la que tenim 
p.articular amistat - crec que l'impost no s'hau
ria de regir per les cèdules. S'hauria de regir pels 
sous. 

Observaci6 que trobem justa i traslladem fi
delment a les nostres column('<;. 

EL PONT 

Darrerament, la lrma, xicota de passat més 
aviat dubt6s, s'ha casat amb un bon senyor que 
compta cinquanta cinc anys i dos cents mil duros. 

El viatge dc nuvis ha sigut magnífic i l'Irma ha 
tornat encantada. 

-I què? - li pregunta una amiga. - Va cos
tar-li molt al teu marit, de passar el Rubicó? 

-Molt - réSpon l'lrma. - El pont era tan 
petit! 

LA NOVEL.LA AFRQDISIACA 

S6n quarts d'onze. El sen3'or Quimet ha sopat, 
ha pres cafè, s'ha fumat el cigarret habitual i 
Call' ql1e ja 'és tard --- bll ~<; lleq <:f'mpre a quarts 
de set, - marit i molla se'n nH1 cap al llit. 

El senyor Quimet té el costt1tn. \111 cop sota els 
llençols. de llegir una c¡.;to¡;a. Agafa la darrera 
novd1a cu1'ta que ha comprat a la Rambla i la 
comença a fullejar. 

-Lola - fa al cap d'\1na estona -, no t'ador
mis encara. Deixa'm llegir tres fulls més, que 
em sembla que després t'hauré de donar un re
cada ... 

ENTRE RASPES 

A la pla,a de la Boqueria, la Calamanda i la 
Baclora, clucs raspes del carrcr de Concell de 
Cent, parlen de les seves coneixences masculi
nes. 

--Què et sembla del mosso que porta el pa? 
-M'agrada. Es ''cu un pagès aclimatat a Bar-

celona. però que conserva tot el vigor del ca¡np, 
-T l'adroguer? 
-Em seria més simpàtic si lla presumís tant. .. 
-J ,,;l1da de cambra de casa teya, com d 

trol)es? 
-Oh, amb molta facilitat. No veus qué dorm 

enfront de la meva cambra? ... 
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ELS Br-.NIWICIS VEL "ATRUIONI 

En Tr.ll.s, que, durant la seva joventut bevia 
com quatre i cada matinada compareixia a Ja dis
pesa on vivia, C!!n un estat lamentable, s'ha casat. 
I el Seu matrimoni, si bé és cert que li ha portat 
els mals de cap corresponents, l'ha curat radical
ment del seu vici funest. 

-Com és que ja no beus? - li va preguntar 
l'altre dia un company. 

-Perquè visc amb la sogra ... 
-No veig l'analogia. 
-Es molt senzill. Quan un s'embo.ratxa, hi 

veu doble. I ja compendràs que: no és gens agra
dable veure dues sogres en lloc d'una. 

,~ l''-r, • 

PRESENCIA D'ESPERIT 

-Onin una f'm va pa!l!'!:\T t'aItre vespre! _ 
explica a Ca~actor~ (OI ~en:vor Br.t.ns-. Per poc no 
tinc un drama conjuj;!al! 

-Com va anar això? 
-Molt '1en:d1t Molte!'! nit'l, quan la meva dona 

e!ltà adormida. fai~ una (ugideta cap a la cambra 
ct~ la minvona. Mai ella !te n"havia donat compte. 
PfOrò (a poqUl''1 nit~, quan jo tornava cap al llitet. 
la m~va cO!ltella ~ desperta. allarga la mà, em 
tora i diu. encara mig endormiscada: 

Rob. maco. Bob ... 
"Roh, ~~ el gOli de casa. Ella continuava tocant

ml' amh la mà ... Però jo vaig tenir molta presèn
cia d'e'lpf'rit... Li vaig llepar i ella es va quedar 
cnntf'nta i enganyada ... 

L 'HOJtTOÚ DE SANT Bol 

•.. 1 PAGAR EL BEURE 

Q ui dius, Rosina? Que la teva mamà ha com
prat un germanet a Paris? 

-Zi, zenyora ... 
-Però, no fa dos anys que ~ a viatge el teu 

papa? 
-Zi, zenyora, però com que ell té de puar aprop 

de Pariz, la mamà li ha enviat la factura perquè 
la pa¡.l. 

c. o. 

. .................................. : 
ELS "NOSTRES" CLASS'CS : 

HONOR NACIONAL : 

L Luts XV, en ocasió d'oferir un sU1nptuó.t : 
banquet a sa Excel.lència el senyor Ca- : 
racc;oli, nou cmba;xador del reialme na- • 

~oljtà a Pares, es permeti, suaument, de jugar- : 
II algunes lwOfnctes molestous per la seva le- : 

;;~s ~~\e:;:~;:s ~~f! n~~có ~:::;:~¿en,;ereixia : 
Una d'aquestes bromes motivà el següt1lt : 

deliciós di41eg: _ 

-Ah, senyor embajxador, aquí no tlOS hau-
,.à estai tan ¡deil com a lo tlostra terra de con
~~;:~ar l'amor d. les dames de la Cort, f/e-

--Certa1nent, Se1lyor, no he pogut conse
guir una solo conquesta d'a.norl ... 

-Es cla,.I... Es clar ... 
- ... Toles m'ha sigut indispensable pagar-

Ies. 
Llui.s XV, davant d'aquesta "vera", va tan

car de cop tes sl1les "brom,s". 
RATA SABIA ................................... 



CAPITOL OCTAU 
ÒN AQUESTA HISTÒRIA, UN' MOliENT SENTIMENTAL, 

TORNA A DEVENIR GROTESCA I ON' LA ELENA PA EL 

SALT AL NOSTRE PROTAGONISTA. 

TOT allò, tota aquella felicitat de Don Joan, pare 
pedaç i pare putatiu. de la Elena regenerada i 
del pis de la Granvia se'n tenia d'anar en oms 

al cap de poc temps i se n'hi va anar perquè la Ele
~, primer que dona i primer que mare, era cuple
tista, és a dir, que era ximple i poca-solta com són 
quasi totes les noies de foier. Passada la primera il
lusi4 de la maternitat, les petites minúcies del Joa
llet, que així es deia aquell fill del miracle quina pa
ternitat es disputaven almenys set individus, així 
tom set ciutats famoses es disputen l'honor d'haver 
~t el bressol d'Homer, la dida que no té llet, els ca-
1atxos que !lÓn petits, la primera dent i els plors noc
turns acaharen per avorrir a la ex-veïna del carrer 
de Salvà. Ella tal volta ho hauria suportat tot si 
Don Joan hagués consentit que el nen fos criat a 
fora. Mes en aquest punt, ell no transigia. l és que 
havia fet el sacrifici més per la criatura que per 
la Elena. Tal volta, quan s'havia decidit, ja tenia el 
pressentiment de que ella el trairia, i el faria ésser 
Un ninot de c.uicatura, un redemptor ridícol, en qui 
trobarien ample blanc les fulles de la cohort imbècila 
i vulgar del music-hali. Mes damunt de tot, passant 
per tot, li restaria el seu premi ; aquell Joanet, que 
era ben !'eu. perquè l'havia comprat pagant-lo amb 
els seus diners i amb la seva befa, aquell fillet que 
mai sabria res i que tindria per a ell les seves caricies 
més ¡nnocentes, les seves rialles més encisadores, 
aque1les carícies i aquelles rialles que l'altre - ara 
Don Joan, quasi totalment desillusionat de la Elena. 
ja s'ho figurava que n'hi havia un altre - croupier, 
amic circumstancial, cachorro, agent artístic, qui ho 
sabia? _ no tindria mai, ni vibraria en ses ore11es 
aquella dolça siHaha repetida, mig halbucenta, on re
sideix tot l'encís de la vida: Papa ... 

Don Joan s',\primava com una candela que es fon. 
La E1ena s'empenyava en que cada nit la portés al 
teatre, al cine, al dmlci"g, i et pobre home, que a les 
Set ja fo""a'fJa allà dalt, a la fàLrica, ja no podia 
més. Acabà per no baixar atgunes nits a Barcelona. 

L~ Tt115S. -

l la Elena, quan ell no baixava, encomanava el cui
dado de la criatura a la dida i fugia fins a les tres 
o les quatre de la matinada. Anava a refugiar el 
seu tedi i el seu avorriment allà baix, a la vaqueria 
del carrer Nou, on abans, quan treballava al con
cert, sa mare l'anava a cercar. Allà es trobava amb 
les seves velles coneixenses: el periodista de varie
tés, que assegurava que d'allò. ell en faria un dra
ma, el croupier i el pal'alloM del joc. la bio.ra de 
l'escenari i la Borista del foier. I, davant del cafè 
amb llet aigualit i insípid, evocava la vida passada. 

Havia pujat d'un grau. Ja no era la cupletista del 
Poble Sec que posava en tot, fins en les disbauxes, 
un xic d'encís infantívol. Ja no semblava tan boja, 
però n'era més. Havia posat carns i havia posat en
teniment, en el sentit administratiu del mot. Havia 
perdut la mare. la vergonya. i ho havia perdut tot, 
fins la vergüetl~a torera. 

Si hagués tornat a fer de cupletista, ja no hauria 
begut groselles ni hauria pres con.rommé.S', hauria 
demanat man::aniJla i bistecs, escudella de pagès i 
llomillo amb mongetes. Deia .. A i que ets castís", 
"t'ho juro!" "¡Qué Q.S'quito/" i demés vocabulari 
en ús i abús de ta bandarreria noctàmbula del dis
tricte quint. I els seus pits monos. aquells pits 
blancs i surcats de venes blaves que tremolaven, ple
nes de vida i de calor quan cant.wa aquella rumba 
imbècil amb l'obligada rima de flores amb mnores, 
rumba amb tanunbo i tlegtfito amb be.rito, havien ad
quirit ara tot lo què els hi mancava per perdre el seu 
encís, desenrotllo i Aonjor. Estava canviada. Sabia 

Em ptrmd qut l'acompanyI, p~tndl!.? 
SI m'ulflura qut no Itrll atrtvltlalatem un auto 

ptr no canur-no!, conforme, 



6 - LA Tt'IES 

fn' tl salt, jugar als prohibits i fumar sense distin
ció de classes. empassant-se el fum. Era la. lloro, la 
Uoro amb poSfibles, pii posat i cabrit de preu, la 
lloro complerta, irrem~iable. acabada, definitiva. Te
nia querido.r que eren r,-oupiers, abocadors de caf~, 
empleats de la guardarroba, i prenia cocaïna, no per
què li agradés. ~inó perquè la feia fer més dege
nerada i més repulsiva. Una nit, borratxa com una 
bota, la tingueren de dur al Quarteret. 

I una nit. una nit de Sant Joan, com aquella en 
que havia conegut al bon terrassenc, la nit del segon 
aniversari, en que ell, amag:mt-li la seva desiJ.lusió, 
li havia enviat un recado dient-li que no hi podia 
anar perquè tenia compromís amb uns parents, la 
Elena rememorà tot el seu passat. El tuguri de la 
Sagrera, el diumenge al matí en que aquell fadrí 
carboner l'inicià a la vida sexual, el piset del Poble 
Sec, ci seu amistançament amb el fabricant... El 
fin ... ~i aqucsta alè~ria suprema evocà en el seu es
perit encanallat, 1.1 més petita m1oció. A.quella nit 
va plorar molt. I~rquè li semblava que per viur~ sa 
t'Ída, ella que de tan canalla i pervertida tornava a 
ésser ~nzilla i romàntica, li calia sentir-se molt des
graciada, com altre5, que per a ser felicel> del tot, 
nece~iten que l'hQme les apallici. I sense pietat per 
l'home que l'havia redimida, senS(' pietat pel pobre 
Joanet que a aquella hora tal volta plorava en els 
bra~.~ mercenari .. de la dida, \"3 fugir per sempre 
d'aquella felicitat. d'aquell repòs aburgesat que 
aban. havia ('(}hdiciat cap, amb el primer home que 
va trobar, talment ("0111 anp ab.'lns, sense estimar-lo, 
sense :-;t>ntir JX'r, ell altra atracci6 que la incitació de 
la carn, havia entregat el tresor preuat de la seva 

-Eta un ingrat I Tant que t'aprecia el meu 
marit, i enganyar-lo set dies seguits I 

--- - ------- ----

virginitat. a. un homf' emrn:ucarat qUf' quasi no sabia 
ni com ea deia ... 

~fARCEL TERRA. 
(Acobard l''' l'i pròri", nÚmN""o). 

LA VIDUA OFESA 

FI.:rA cinc anys que la senyora Bonet era vídu~, 
i, de~ cie llavors, no !'l'havia mostrat mal 
mé~ en plihlic. Retirada en un recó de la 

Bonanova, on I>osseia un magnífic xalet amb una 
pila de mils palmfi de bosc i de jardí, feia una 
vertadera vida d'anacoreta. 

T creguin que era una llà¡:;tima, perquè la vídua 
Bonet no comptava mé!'l enllà de vint-j-nou anys, 
estava fre!'lca i bonicn com una poma a punt de 
caure i tenia un temperament volcànic ... 

En Barnils, un dels nombrosos admiradors d,e 
la vídua BOllet no podia creure que ella s'haguCS 
re~ignat a la renúncia definitiva dels plaers terre# 
nal!l. 1 

Ell prou hauria "olgut aco!'ltar-s'hi, però. corn· 
La "¡dua Bonet no rebia mai visite~. ni anava en 
lloc. Anar-la a veure? Amb quin pretext? En 
Barnil!'l t'ra home que no s'espantava per les més 
arri~cades re!'lolucions. 

Era estiu i el sol queia a plom damunt dets pO""" 
bres mortals. En Barnils se n'anà cap a la finca de 

:~ta\~íid~aa~~n:~a ~'~:~:~d~!n~;e P~~~i(u:ses~~:;u~~ 
completament i ell ficà a pendre un banya din
tre l'estany. 

La bona !l.enyora .~ortia precisament en aquellS 
moment~ a donar tina volta per allí i quan vegé 
a En Barnil~, que. impt'ulicament, seguia refreS
cant-se, la seva sorpresa i et sn! astorament na 
tingueren límits. 
-I ara, Barnils! Això és inconcebible! Vostè 

no té vergonya! On fi'és vist, ficar-se a casa mevll 
i després cometr!' aque!'lta indecència! 

-Senyora _. mormolà humiliant-se En Bar· 
nils. - VOl'itè té tota la ra6! La meva conducta 
é!'! incalificable, emprà vOl'ltè, que té tan bons sen
timents, sens dubte sentirà pietat per mi i e~ 
perdonarà, Em troh.wa aquí dalt a la BonanoV"a I 
he !'Ientit una .xafagor extrordinària que em cre
mava el cos. Sentia tina necessitat imperiosa de 
pendre un bany! Una necessitat tan gran, que n,: 
més la podria comparar a tina cosa que si li dl
gué1'\, vostè s'enfadaria ... 

La vídua Bonet només feia que contemplar 
aquell xicot herculi i ple de vigor ... 
-A què voldria comparar-la? 
-A la set d'amor que vostè deu sentir erl 

aquesh moments ... 

D~s de lI~vo~;;, Fn Bar~ils v~ d;s c~ps 'pe¡set~ 
mana a pendre el te amb la vídua Bonet. 

X, Breta. 



CZ3ai:x ... 
COM LES ROSES .. 

AM B Ploma d'or voldria escriu1't aquest re· 
cord de la meva adokscAnciaJ Amb ploma 

~ 'a,::;n~, l~n;,a a d:a::;e$l':::~::;Ci~$~¡:::::;~ 
;~ candor de Carmúta, la meva dolça companya 

InternaU 
Tenia catorze anys. Jo, quinze. Ptr~ era tan t "'ena espantadissa, que mai se la veia jugar amb 

, noies de la seva Mat. Sempre cercava la compa
"yonÚ¡ de les menudes de la classe de ptlrvuls i en
cara, d'entre elles. triava les mls innocentones. les 
;"'s tonies, a les 91'4/$ dedicava totes les atencions. 
ot l'amar, tota la cura, talment com » els hi les ae 

"'ar, o de preceptora. 
Era la .prim"". de classe. Les seves ,ta$i}ues. 

tren les més ben arrodonides i pukres de totes i ks 
P~olessores la consideraven com d'un laletll excep
clOHal en relac", amb la st't'a edaJ. 

Tenia prcmi(¡ de tot: de virtut, de laboriositat, 
fas.c;istència, d'higiene, de lectura,d'història, de. 
abots, de ... tot, en lma paraula. 
Er~ l'~mpk i el model que les profusores ''l' 

:¡~:;~:~ven a cada falta comesa per les demJs 

tl En el recreo, qf¡an Iotes eorrhm esbQjarrades 
Qt:1-d'aJld, cons eatlaJkl~, destrossan-t' ho ~ot, mal-

~~tes~rt7Jo/I~~it:!~ ~:~' :;;aa
nt z!~~~s:/d!ze;,~I~: 

'Partioner que donat'a al carrer i en5enyant, encaval
~ades, a qui valguis mirar, els noslres garrots de 
t'a~orrjllt.. i el desvergonyiment de les nostres 
CUIxes, a ella, a Carmina, se la veia silenciosa, 
:I;rftmica, poetitzada, ptrdre's pausadament al llarg 
la les avingudes ombrivolts, amb el sel~ Becquero 

tiC:'~~f~~ie:sit¡-'abs~~:n1.a~~~a::;!t~:~sl~'!~i~~/:d 
d~l rud solitari, la ddleia de itS seves estro/ts sen-

~"':e7~::ta~ d~e;~c!í;i:II~=;,as~a~i~fc~:~~: .. tSPtftJiosos 
que sual' se la veia a Cannina en aquests seus 

i()hloquis espirituals! Semblava taJment una sil"da 
t.kapada d' una tela de Raphatl! ... 

del~~:n7.~ su~t~r z;ej~:::t t:~:e ~:/::s~uiQ ~,~~ 
I]~ rerplandia t.n les "baquts/ ... 

Oh dolça, oh tendra, oh angelical Carmina/". 

. Aquell dia, tan mateix, l ' havia feta massa grossa. 
' 0: E~ la primera platJa del quadern de Carmina, 
~' ha~,a dibuixat ufla figura geomAtriea enorme amb 
os "!cumferAncies més enormes al capdevall, i a 

$Ola, " "verem, procàs, lasciva, hi havia escrit pro
:¡~~;: tks/ig«ra.r la l¡ara, aquesta preglmla: .Era 

I Quan Carmina, enrogida com una eiret'a, portà 
t. qlladern a la professora, aque~ta fiO dubtà UfI 

~Dttlen.t: ~m fità la l'¡sla com una tigresa i presa 
Una u,d'gnacid que amM a impresi01lar-me, me'n 

baixet ... 
digui de totes. Em fiu posar de genolls i despré' 
d~ coronar-1M amb ks orelles cm palmetejd de ma
nera despitlada. 

ComPlerl el cdstig corporal, m'imposd la penitAn
cia d'escriure upU voltes seguides, d1lfam el recreo, 
.sO)' una pervertidm. 

~~eil,~~~t::~, Pf.~~;:~g~:~.:~Q:=~ rêV:rn,!~: 
na, amb el seu llibre a les mans, cercava la solitud 
ombrít'ola del fard!, me li t'drei~ planlar dat'am 
en miG del cami i agafant-la rabiosa per un braç, 
la valg obligar a seguir-me. Ja sous. ben solts, 
gosd a pregtmiar·mt: = ~:!e~o;~endre la prcglmilJ? 

- Quina pregrmla? 
- La del q lladern! 
-1 ara.l 
- Calla, iesllita! Qtl~ lli t.:étls a fer a aqutsfs 

recons? QuA hi ve t1 jtr el jardiner? Qu~ li tenin 
agafat abatl~ d'ahir, a aqutlla reeonada? 

- A i.<t:ò nil és l'eritat/ 
- Ho ~·tNS? Jo encara no sé lo quA d pregunto 

i tu ja saps lo qu~ em resp01lsl Parca/ Falsa/ 
Jtsuita! 

- Laura, per Diu, callal Si et ~entissin! 
- Si em ~enlissin, eh? De'1!trl{onyid41 1 a la 

Ballcskr segunda, qu~ li ft.ia ftr tota tiXtrrefl¡;adQ 
D~~u¡;.~~l arbre, darrera la fonlana, dilluns passaJ? 

- Laura/ ... Laura/ ... No cridis! .. , 
- T haig de freure la carda davant de tofa la 

cwsse. T'haig de fer expulsar per immoraJ, per ro· 
corruptora, per! ... 

- Si tu sabenis, LaflYa/ 

=~i~~.' 
l, judiciosa, camiKlmt lentament, com si am6 el 

se" aire de preceptora tm tionis lma lección de cosas, 
em porld a una recolçada i fent auid de tk",anar-mt 
perdd pel molqfjt m'havia fet li l'espiar a la pro
fessora la meu nuremaliadura grd/ieG, se m'age
nolld dal'afll, 

- Què fa~, ara, ton/a.' No ,,'hi ha pet' ta,u.' 
- ClIlla/ Vigita/ ... 
Oh, Diu meu, quina dolçor tnés inefabk en le~ 

par4fdt~ de C armina! Mai, mai en la vida havia sen
tit una sensacid lan agradable com la que Car",ina 
sabia produir-me amb les seves ben raonades di .. -
culpes.' 

_. Pro'l, pro,~, Carmiua/ ... V .. ixa'm!... Dei
x a'm/ ... 

Pa nats ma moments, m'agafà mal4mem per la 
,¡mura i obrint datlam nostre la stt'a Teresita repren
guérem silencioses el nostre retorn e"vers la classe 

;:;::~ :~:;:,'t:e'd-!:~i::~UJ~ 7:a1
P¡:U7t,blar dues 

Oh, S4lltlssim candor d~ l'a1l(tlical Ca"nina, ja 
dts de llavors. dolça companya metia d'internat/ ... 

eaura t¡)runet 
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NO SE PAS QUI PARLA I 

L" Riteta s'havia casat, feia tres mesos, amb 
en Ricard, fabricant de mongetes cuites pa-

• tentades i gros propietari de la comarca del 
Vallès. No li mancava res: ni pis confortable, ni 
automòbil, ni brillants, ni robes d'ultra luxe ... 
Una sola cosa la tenia preocupada: el seu marit, 
que tenia una cara de granader de l'Imperi, no 
es volia treure el bigoti. I la Riteta tenia aque
Ua carona tan fina, i aquell cos tan delicat, que 
els petons del seu estimat li causaven insuporta
bles molèsties ... 

Súpliques, amenaces, plors, res havia pogut in
ventar la Riteta per tal que en Picarol s'afaités i 
convertís la seva fisonomia en la d'un actor de 
cine nordamericà. 

-Però, reiet, no siguis així ... No veus que amb 
aquests pèls els llavis no se't veuen? 

l en Ricard, incorregible, va respondre: 
-No sé pas qui parla r 

Kar Du Nets. 

L'ETERN\ rANçó I) 

COM. a t~timoni d'un atropeU comès en ple~ 
Rambla, anà a declarar la ocupanta del ~ 
causant de la desgràcia, una dama de IDO 

bon veure i millor flaire. 
Començà t'interrogatori de la següent manera: 
-Com se diu? 
-Paquita Rimblea de Rostolls. 
-Quants anys té? 
-Home ... certament són ben molestes certes prt-

gu~~~, precís, senyora. ]0 ho sento, però és pre
cia. Demés, no cal pas que digui exactament la ..,e
ritat ... 

-Trenta dos anys. 
--On viu? 
-Enric Granados, 379, principal. Però si ve de5~ 

prés de les nou del vespre, té de preguntar per 
Fanny ... 

A. MILS 

Els consells d'en Joan 

No te'n dónes vergonya? _ pre
guntà En Joan al seu germà 
Manel. Vaja una jovenalla la qúe 

corre avui en dia! Donar dos duros 
a la noia de cà'l Borni, per portar-ls 
al paller I Mira: quan jo era solter, nO 
havia dat més enllà de vuit rals a cap 
femella, per bonica que fos! 

-Es que en aquests tres o quatre 
darrers anys s'ha apujat tot molt, Ma-

ne!:..~~o:'o qt:~n ~:~n ctr;\:::!~~ ~erò 
també des de llavors els homes aned1 

més sollicitats. Dos duros! Quina tT\a
nera de llençar els quartos! 

l En Joan se n'anà cap a la cuina, 
a veure si la Roseta, la seva muller, 
li havia preparat l'esmorzar. . 

El Tonet, germà petit d'En Joan J 

d'en Manel, que comptava llavors unS 
catorze anys, havia sentit la convers.a. 

-Escolta, Manel - li digué-. DIU 

que has donat dos duros per portar a 
la noia de d'I Borni al paller? 

-Què n'ha.s de fer, tu, d'això! -
respongué irritat En Manel-. Ets 
massa petit, encara, per parlar d'.
questes coses I 

LA ]AMONA: Mireu que en són d'estranys 
els homes! Per més que juri al meu "nanu" que 
em moro per ell, no hi ha manera de fer-li 
creure! ... 

-Ah! - féu llavors el gamarús-o 
Jo sols ho deia perquè quan l'hereU 
de la Torre s'emporta la Roseta, la te
va cunyada, al paller, només em dóna 
dos tals perquè jo no digui res ... 

Kar Panta 



~ MALALTIA FATAL 

R OSZTA, queda't al llit i no et mOKUis, sigui pel 
que sigui, que aquesta migTanya s'ha de 
cuidar - va dir aquell vespre el doctor 

re~a~~s a d!~r::evsa Ji~it~s~uller. abans de sortir a 
I se'n va anar, tan satisfet, sense pensar que 

aquella nit anava a passar-n'hi una de crespa. 
~o~ aquesta que un quart d'hora més tard, 

~~ne:u~e c~~a d~~~~r upr~~:í :eer J~o~::I~~i_l?U~o V~¡ 
~~~ ih~~~niu:m~O 1~1 ;:~~~~a~:~al~:~idí a apro-

Quan el doctor Prats, a quarts de dues del 
mati, arribà a casa seva, la Roseta estava feta 
una mar de llàgrimes. 

-Què tens, Roseta? Què t'ha passat? 
-Que ha vingut el meu cosí... i és un pocaver-

t,onya ... 1 Ha abusat, indiKnament, de mi... ma
ndet meul 

fe~~e::? tu? Que ets ximple? Perquè no et de-

-Oh! Com que tu m'has dit qUe no em mo· 
gués, passés el què passés .... 

T. REMPAT. 

L¿tsseig 

LI\ TUIES-e 

QUAN vaig sapiguer que el ~eu amic Carles estava 
boig per aquella dona que abans de conèixer_ 
lo havia rodolat pels darrers graons del vici, DO 

vaig poguer contenir-me i me'n vaig anar a veure'J:. 
-Però, Carles, que és que t'has begut l'enteni-

ment? 
-Per què? 
-Per lo de la Cristina. 
-Sí ... Què vols que et digui! Es clar que em cos-

ta molts quartos, però m'agrada i, en el món, eh 
diners serveixen per gastar-los com a un li sembla ... 

-Però, que no coneixes e\ seu passat? Ja saps 
que ha tingut quatre criatures abans del vostre amis
tançament? 

En Carles va quedar groc del sust. 
-Ai, la desvergonyida! Això és enganyar-me in-

famement! N'estàs segur? 
-Seguríssim! 
-Quatre? 
-Quatre! 
-No hi ha dret! Això és pendre'm el ~I! A mi 

em deia que només eren tres I 

R. E. TALLET. 

EN un important teatre barceloní F=~==:ilF9!.F7!7=7J===]F=¡ 
s'assatjava per darrer cop certa 
tarda, una luxosa revista pari

!tnca que devia estrenar-se a la nit. 
la concurrència estava formada per 
!búsics, escriptors, còmics, periodistes 
1 cupleters, que no feien m~s que fer 
barrila, armant una xerrameca de 
tnil dimonis. 

En arribar un quadre de molt mo
viment, la "commère", que es mante
nia en et prosceni, tingu~ la mala, o 
la bona fortuna, de que se li qued~s 
enganxat el vestit per la part paste
tior en un clau gros que hi havia per 
preparar un "truco", de tal manera 
qUe els que ocupaven els seients de 
l'esquerra es veieren favorescuts amb 
Un espectacle tan inesperat com agra
dable. .. 

Quan acabà l'assaig la xicota, ob
servant les rialles malicioses dels con
Currents, que no sabia a què atribuir, 
va quedar mirant-se'ls i els hi va pre
guntar : 

-QucH Els hi ha agradat? 
-Ja ho crec! - respongu~ tothom, 

a chor. . 
-Doncs, vinguin a l vespre, acabà 

dient la "commère", que veuran ço 
tnateix i pot ésser encara m~s ... 

K. P ritxet 

L'ETERNA CANÇO (2) 

L A ME NOR: Ja s6n ben ximples els homes, 
ja! E l meu protector, té cinquanta anys, li dic 
que estic per ell, i ... s'ho creu I 



10 LA TUIES 

Un client presumit 

A gUI.LL vespre, En Tauler, que havia perdut 
als seu.> habituals amics de cafè amb eIs que 
feia ,'acostumada partideta de billar, volgué 

distreure's un xic i se n'anà a donar una volta 
pd ParaHe!. 

Feia molts anys que no havia entrat en cap mu
sic-hali. Tenia vint duros a la butxaca i es podia 
divertir. Es ficà en el primer local que se li oferí 
al pas i s'as!\cntà en un reconet del raier, on no 
va trigar a venir-li a {el' companyia una xamosa 
ballerina amb la que feren amistat molt de pressa. 

La cosa 301M prop' de les quatre de la matinada, 
en una cambra de ca'o Verdura, que serví de refu
gi a En Tauler i a la xicota. Li costà deu duros. 
gUt no li semblaren mal empleats perquè en rea
htat, la conquesta s'ho valia, encara que li costà 
força feina quedar com els homes quan són corridos. 

-Suposo - li va preguntar la ballerina-, que 
em tornarà~ a venir a veure. 

-Sí ... - respongué En Tauler-. Un parell de 
cops cada setmana ... 

-Un parell de cops? Quina manera de presumir, 
a la teva edat! 

B. ORRANCO 

No VlJl " badar 

LA qUe:! es va armar en aquell segon pis del car
rer de la e reu Coherta. quan la ~enyora Qui
tèria va soroprendre a En Bill, el rellogat de 

dan.nt, en comprometedora posici6 amb la seva 

Cada dia m'acra4en mis l'Is entreteniments pastorlls. 
Sobretot, alxlt de tocar un flaviol k una cO$a que 
m'tnfuslasma. 

filla, la Badoreta, fou una cosa inenarrable. Van • 
nir de pujar-hi tots els veïns, ¡'urbà degué r~ 
el part, consegüent i, després de mitja hora 
crits, de plors i de protestes. se n'anaren tots cap 
al Jutjat. 

-Ha abusat de mi, aprofitant-se de què esta'" 
dormint I - ploriquejava la Badoreta, mentre te 
n'anava Gran via avall, tota la comitiva. 

Qtili!:'~l ~:r a~::~1 ~br~;r:~e!a ~1~ 
t'ho deia jo sempre que no dormissis amb la r,oca 
Qbertal 

Ku KaRO 

L'ETERN COSINET 

EL Ricardet és una criatura senzillament ange1i· 
1 T.~ cinc anys, é, ros com un "baby" d~ 

r ' hi :"IngJesa, no plora mai, menja tot el q~e 
:i denen i no fn mai raheqtteries. En un mot: es 

1. \·t rf:ulet3 delicia. 
~, m:lr~, la simpàtica. i bufona senyora Carme: 

n'està boja. El seu pare, el senyor Ricard, tun~ 
~e l'estima molt. però no en fa tant de cas, absorVIt 
com estA cada dia amb el seu taller de reparacions 

;:s~~O:~~i:- ~Ta~~r~:t I~~ti::~:~~à~:a~~~:~ 
rot~~~e e~~pre. el senyor Ricard arribà, amb el 
"Ciero" a la ml, i es posà a llegir. 

-Carme I - digué-. Digues que preparin de 
pressa el sopar. que tinc de tomar al taller. S'ha ~e 
fer una reparaci6 de seguida i vull veure si servel~ 
xen bé al dient. 

Com acostuma passar sempre, aquell dia que el 
senyor Ricard tenia pressa, el nen estava més jo
¡aner que mai i només feia que preguntar-li coses· 

-Papa - li digué quan l"home estava ~ ab
sorvit llegint "Con el debido respeto". Es veritat 
el què deia l'altre dia la mamà al cosinet August? 

-No ho sé. Què li deia? . 
-Que si ell hagués sigut més espavila,t. jo tindrta 

dos anys més ... 
K. PAlUtÓ 

Lli lu~ ta plJrlJUla 

L A Lina, esposa d'En Renat, s'entenia amb dol 
o tres companys de cassino del seu marit. . 
ha~l. la <¡eva amiga, li retreia la exPOSI' 

ció constant en qui- es situava amb aquestes COW

binacions: b 
-Peó que no veus, desgraciada, que jugant alP 

foc, et pots cremar? 
--Ca I no t'hi amoinis. No veus que poso les bra· 

~es al cendrer? 
UN DE LLOFRlU 
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~ DeSNÚ AIlTfsTIC 

HAVIA caigut ci teló, en mig dels entusiastes 
aplaudiment!> de la daque, després de la 

Revue~h~~~~6 è~~1 dderT~ti~a~~~md:~~;;~i~~ 
la :xamosa estrella :\1irza entrà en el seu camerino, 
abillada amb un vestit que deixava nues fins a 
I~ anques, les seves magnifiques cuixes. 

-Què li "embla? - va preguntar a En Cas
~ny, vell habituat del teatre que no es movia qua
SI rnai de l'esc('nari. 

-Em sembla magnífic. Ara que opino que a 
nosaltres, els homes, se'ns hauria d'oferir una 
Compensació. 

--Quina? 
:-Ja que es permet que vostè!! ensenyin les 

CUIxes - une!! cuixes, entre parèntesi, senzilla
tnent adorables - nosaltres, també hauríem de 
poguer exhibir les nostres. 

-No pot ésser - respongué ta gentil criatura, 
IOmricnt maliciosament. 

-Per què? 
-Perquè nosaltres n'ensenyem dues, i vostès 

n'ensenyarien tres ... 
BAL DUFA. 

~PENA DeL TAL'UO 

L 'E$PERANCETA, casada des de fa dos anys amb 
¡'Ernest, seria una xicota completament 

Ote¡.¡:.eliç si el seu marit no fos més gelós que 

-Mira - li deia l'altre dia aquest - si jo -

un dia :-.aJljgu~lI que tu m't:nganyaves amb el teu 
('osi, la meva venjança seria la venjança del Tal
lió; L'li per ull, dent ver dent; tal com m'en
"alHes:>i¡¡ tu. t'enganyaria jo . 
-.\h. si? ~ respongué N'Esperanceta. - I 

COlli ho farie:>, sj Iu '/0 Iens rap cost! 
T. R. E.wI'AT • 

L" Nt!TEOAT ARAN:; QUE TOT 

Q VA:'; el ,;enyor Mas es va retirar del negoci 
de pastilles per la tos al front del qual ell 
i Donya Caterina. la seva muller. s'hi ha

vien passat quinze anys, la primera preocupació 
que va tenir, fou la de comprar-se una torreta, 
aspiració que dei del seu casament mélnteruen 
tots dos. 

Després de molles negociacions, puix ja és 
sabut que la propietat avui està excessivament 
cara. conseguiren un xalet al Guinard6 amb bai
xos, primer pis, jardí, aigua de mina i totes tes 
comf)c!itats Que es podien demanar. Els hi va 
costar uns quants mil! duro!, però ells tenien la 
mania de viure a fora, d'oxigenar-sc i de pen
dre el !iol, i bé podien f er aquell sacrifici per 
satisfer un caprici de tants anys .. \ixò sí, com 
que eren gent molt econòmica, varen acordar que 
no tindrien minyona i que. carn que la plaça 
queia un xic lluny, s'ho farien portar tot de 
Barcelona. 

Ja tenim, doncs. al bon !\en)'or l\[as i a Donya 
Caterina, treballant com uns desesperats per
què a la torre no s'hi fessin trenyines, ni man
qués aigua al jardí, ni la pols fes malbé els cor
tinatges. Ell, sobretot, posava en aquella tasca 
una bona voluntat a prova de bomba i se 
n'anava al nit content i fkltisfct, encara que molt 
mes cans."lt que quan venia les famoses pastilles 
per la tos Que li havien proporcionat la seva re
KUtar fortuneta. 

Però, hi havia que veure lo què didrutava el 
matrimoni els diumenges, que les visites es suc
ceïen tes unes a les altres. Totes les amistats pu
javen a veure la torre. J els elogis es multipli-



caven davant d'aquella propietat, tan bonica, tan 
alegre i tan ben cuidada. . 

-Això si - deia una tarda Donya Caterina 
a uns coneguts que s'estaven a ,l'Hospitalet i ha
vien hagut d'agafar tres trru:nvles ~~ anar-los a 
veure - ens dóna molta fema. "lmo: ara ma
teix quan vostès han vingut, el meu marit aca
bav; de fer-me la limpiesa dels baixos, cosa per 
la qual té una vuitable predilecció. 

A. RAMBAlRE. 

MALALTIA OREU 

E L senyor Parcerisses, durant la seva joven
tut havia sigut molt de la broma. Es fi
ca~a regularment al llit quan sortia el ~1 

i tenia sempre, per terme mig',de qu~tre a ,ClOC 
enredos amb solteres, casades, vldues, mdefimdes, 
dones públiques, privades, prohibides! de. com
promís. Era, en un mot, allò que se n dIU un 

caL~er!nseqüències d'aquestes coses acostumen 

i !!ïa~: I~~u~l~t ~~~sald:!~;~~q~:~~ri~~~: 
Estava vell, xacrós, i, com que no s'havia casat 
ni tenia família, la seva vida, abans tan alegre, 
ara era una cosa ensopida. Vivia en un pis de~ 
carrer de les Trompetes, sol com un mussol~ 1 
menjava en una fonda de la Plaça de Marcus. 
Sort que el cambrer, en Manel, que el servia ~e 
molu anYh, li triava sempre els plats més apeti
tosos i més tendres. 

-Senyor Parcerisses: avui teniu un bou a la 
doba que e!ò desfà a la boca de tan tendre que 
és ... Desprts. podria pendre un bacallà a la llau
na que hi ha, que és d'allò més fresc ... 

Però el senyor Parcerisses tenia cada dia 

m~Qu~a~)~n~r~l,e~~~y~~m~~~cerisses? _ li pre-
guntà un vespre en Manel. 
~Ai, nn ho sé, Iloi J No tinc gens de gana! 
-Vol caldo? 
-Se'm po~ malament! 
-Vol \1n tall de carn a la brasa? 
-No Ja puc pair I 

=Xt ~t~~~li ~C~;I~!: ~~~~o!r~~ce:Jsses-. 
Ja ni les patates em diuen res! 

A. ROSAt RE. 

L~ BeSSONES 

E RL'l besaones i s'assemblaven com una gota 
de llet s'assembla a una altra cosa. L'una 
es deia Isabel i l'altra Emília. w dues 

eren plenetes, no massa altes i rosses com un fil 
d'or. Nomts l'e les podia reconèixer per la veu. 

_. 
L'Isabel la tenia de tiple, i n'EmUia de soprano 

Quan encara no tenien dinou anys, es ~en 
casar, totes dues el mateix dia, amb dos XIcots 
de la bona societat, amics inseparables. En JOO;I1 
trià n'Emilia i en Gabriel l'Isabel, i aquell d13 
es va {er, com és natural, festa grossa. , 

Més grossa es va annar dos mesos despr~, 
quan en Gabriel i en Joan reberen el matevt 
anònim, dient que estava creixent damunt dels 
respedables {ronts Ilun un veritable bosc de ma
tèria còrnea i que si se'n volien convèncer, nO-

més tenien que anar a l'Hotel tal, a les cinc de 
la tarda, on es podrien convèncer de que allò era 
veritat. 

Ja me'ls teniu a tots dos cap allà amb dos po
licies. Es collocaren a l'aguait, i, en efecte, mO
ments després, veien sortir a un individu del 
braç de ... 

Això, del braç de qui? Perquè, qui era capaç, 
sense sentir la seva veu, de dictaminar si la dona 
en qüestió era la Isabel o la Emília? 

la ~re11~~ rerïci~~a~'~OSt~;cti. ~e d;~~n~~Ïar : 
la xicota, aquesta no volgué respondre un mot 
ni que la matessin. 

-Aquest - va dir un dels policies - és un 
cas nou, i vostès ja ens dispensaran, peTÓ nO 
podem fer altra cosa, sinó deixar aquesta se
nyora en llibertat, ja que ningú de vostès dos 
pot afirmar si és o no és la seva dona. 

en;;oS~;r~i{~ ~~~~~r~q~~bl~~n~u:r,~co~~ 
panyava. 

Inútil dir que, al vespre, quan En Joan i N'Emí
lia es trobaren sols, aquesta va jurar per la me
mòria de sa mare que era innocent. 

-Però - digué en Joan - també la Isabel 
podia haver parlat, i no pas deixar aquest dub
te que hauria pogut degenerar en un drama ... 

-Ja tens raó, ja ... 
I, per la seva banda, en Gabriel, a qui l'Isa

bel havia jurat igualment que sa gennana era 
la culpable, deia: 

-De totes maneres, l'Emilia ha fet molt mal 
fet de no dir res ... Això b; comprometre't ... 

I totes dues tenien raó. 
Perquè si bé n'Emília era la que sortia amb 

el seu amic de l'hotel quan l'havien sorprès en 
Joan i En Gabriel, no era menys cert que l'Isa
bel no l'acompanyava, perquè s'havia entretin
gut una estona amb el seu cosí, en una altra 
cambra ... 

BAR BETA 

NaturaJDlent 

---------------------------------------------------------



~OMBINACIO 

A QURST ~onte és de l'antic. règim. La protagonista 
es deia Esther, no sabem si de nom de pila 

u o de nom de piló. Era cupletista i necessitava 
"prros (avor del Ministre de Foment. 

Ptt ens1, rumià, a qui li demanaria que s'intetessó 
tn seu assumpte, que era, no ho dubtin un mar:::' ~n assumpte molt important i, al cap d'al
ci . dies resolgué pendre una mida molt més der::1va. Es posi de vint-i-un botó i se n'anà, en 
I()rt~na. a veure al Ministre. Dues hores més tard, 
teso;~: .. un xie ullerosa, però amb el seu assumpte 

lo Rt poti" va córrer per Madrid i arribà a Bar«:
R na, On la Esther precisament, es trobava de pas per 

orna, on tenia de donar deu representacions. Vet
tar ens donà ¡'ocasió de parlar-li. 
• t;-1 doncs - li vàrem preguntar-, com se les va 
rned~lar vostè per aconseguir que el Ministre, im-

latament, la volgu& complaure? 
:tic-oh ' ens va respondre amb un somriure-. Un 
Per de coqueteria per part meva, un xic de luxúria 
In part d'ell. Pensi que duia un trajo extremada· 
• ~t escotat i sota una combinació fina, lleugeri,. 
qu ' que acabava de comprar a Paris. Per cert 

.. t :e ~:~dl~~':m~ir::~:~n ~?:i~~::ia~~.~ pas. 
BIr Tack&'M' 

~PERLLANA ... 

P 2L carrer de la Boqueria passava una cuadeta 
de poc, lluint, com si fos una joia, una bufona 

cara panxeta de cinc mesos. Aquell estat la feia en· 
t1 rn~ provocativa i m~s temptadora. 

"'a a~!::~.:j'h1e~i=1i ~e la mitja cana que la veié 

Pa~ina panxeta m& maca que llueix I No pot 
guraNe lo qu~ m'agrada I 

riu;~e debò? - va fer la casadeta amb un som· 
~lr j~:~ ,de temptador. 

q.;;,Donca: miri, si tant li agrada, vingui dem!, de 
El e ~ ClfK:, al carrer de tal número tal... 

fU!rn' XIcot va quedar·se bocabadat davant d'aquella 
no Inant conquesta. Ja l'havia feta, ja 1 Aquella nit, 

l;-a POguer dormir de content. 
per endemà, després d'haver inventat un pretexte 
~ ~guer fugir de la botiga, arribi tot satisfet a 

-O e la incògnita de la formosa panxeta. 
Passo éu lo. guard I - fa. ella quan el veié entrar-o 

I I, paSS1 ... Segui ... Faci'm el favor. 
to rn:S~:~r:ln:tant cap al menjador, cridà, amb el 

U~ric' 
llIari~ :di~d':o~t;. vermell de cara - sens dubte el 

-Mira - digué la dona-, aquest jove vol que 

U T~IJIS - 11 

li facis una panxeta com la meva, que diu que li 
agrada moltl 

FAR BAÚ. 

ANANT A PAGES 

E RA ple istiu i feia una xaíagor terrible. La se
nyora Pons, que estiuejava a Viladrau, va te
nir, aqueU mati, l'idea de trasl1adar·se cap al 

Mas Vermell, on solia inspeccionar per ella matei· 
xa si les vinyes es presentaven bé o no. Per més 
que el Ton, el masover, li deia que lo millor era 
anar·hi cap a la caiguda de la tarda, no va quedar 
altre remei que complaure· la, i amb un sol que es
tabellava la tartana del Ton, començà a pujar car
retera amunt, malgrat el cavall que arronçava i al 
qual cada moment era qüesti6 de donar·li una rac
ció de tralla . 

-Ai, i que poc a poc anem I - deia la senyora 
Pons-. Serà molt tard per dinar, un cop serem 
allà daltl 

-Ara no hi ha més remei que anar poc a poc. 
perquè el cavall es fatiga, Quan serem a la baixa
da la bèstia ja anirà més descansada ... 

-Així - respongué la senyora Pons-, aquest 
cavall és a l'inrevés del meu marit ... 

K. PlllT'XltT" 

.................................... 
CORREU SECRET 

n;t.P~'";'(/~oJ¡:, ~~rr.~¡iD~ -;0(~~~~4·al:. ~ 
Kar Tr01U. Aprofitem la xafarderia. ...... Ba Borot. El 
varem publicar d'una manera molt semb1aDt. -K. Pn'" 
St'. Va al número. - Tij Htl/(J. L'un al número i l'altre 
al cove. No es pot matar tot 10 Que és gruo - Ar. Abol. 
Aquesta setmana no l'ha encertada, ge.rmi.. Ou~ hi f .. 
remi - Ko. Hau, Ni que ens toqub UJI GfWi~sI 
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Els bous tauròfils e;;tan de pega. 
La cursa de bous anunciada per 

diuntenge avant passat va tenir de 
suspendre's per la pluja i la van 
aplaV1r pcr dimecres, (Iue era fes
'fa. I altre eop va ploure! 

Tinc vagues sospites 
que aquest cop el temps 
ha fet aliança 
no sabem perquè, 
amb la Prottcl(Wa 
i el senyor Noel. 

Sembla <¡ue Palestina no vol ac
-«ptar el regim que vol imposar-li 

A1!~~e1:' et què dirà Lord BaI
!2!!r: 

"En casos de compromís 
el conce11 té atribucions 
per passar-se pels faldons 
totes les licis del pais". 

Telegrafieh de Moscou que en 
un accident d'aviació han mort tres 
ministres. 

V és perqu~ a casa nostra, 
quan et r~gim antic, 
un d'aquestos accidents 
no podia succei! 

A "Romea" tenim companyia 
francesa. La Robinne i el senyor 
Alexandre que, dit sigui de pas, 
canvien de repertori amb menys 
frequència que En Ga§Set. 

.Malgrat això, jo penso 
anar-los a escoltar, 
puix pel f r .mcès con~ervo 
una inclinació gran. ........................ 

APOLO CONCt;I?T 
Marqués del Du.ro, 57-Tel. 5326 A 

&0 .Ierl!lnt~ •• rtbtas 50 
30 tan¡ulstas 30 

Éx:l0 le _.~ s;ma k IL;wb"t "". 
SIRIA ANA DE LIS : ROSALES T."". III .. ' ..... ,.<1 ..... __ 

El festival del Centre de Re
porter;; a 1"'Olympia" fou un exi
tàs, com tot 10 què organitzen els 
simpàtics plumífers de la Plaça de 
Catalunya.. 

Per cert que en un anunci que 
ving'ué a les no~tres mans, veiérem 
una errada que no té desperdici. 
Deia: "Festiv'll a beneficio del 
Centro de Reposteros". 

No s'hi val a fer errades 
amb això dels reposters, 
no fos cosa que es pensessin 
que es tractava d'un postel. 

"Et ministre rnpritxós o L'hostal 
dels niuets" es titula et nou vode
vil estrenat a l'Espanyol. 

Quan es tracta d'un ministre 
no està mal lo dels niuets, 
perqu~ tothom que governa 
busca fer el seu reeonet. 

Ha debutat a "Eldorado" la xa
mosa Blanqueta Suàrez, que no cal 
descobrir-la, puix és una estrella 
de primera magnitud. 

Mes jo tinc d'assabentar-los, 
si no se n'han enterat, 
que a la Suàrez el seu nom 
deurien d'haver canviat, 
perquè la noia és un btonco 
per a fer barbaritat, 
on a mi m'agradaria, 
com al Tiro Nacional, 
que fer proves em deixessin 
de la meva habilitat. 

com les xavales que hi han, 
puix siguin rosses o negres, 

totes són espaterrants. 
Jo voldria proposa'ls·hi 
si és que no s'han d'enfadar,. 
que un suggestiu quadre plàstiC 
m'hi deixessin assatjar. 
Fora un quadre realista 
que tindria un èxit gran 

!, Ú~~ j~u~~~:n1;~~tserrat". 1 

Li fa el plan, senyor Serrana· 
Si vol, podent començar, 
i no dubti que si el fem 
serà cuidant el de-tall. 

Segons ha manifestat l'alcald~ 
de Madrid, manquen patates a 

~~~;r ~111~:à q~::~~r-;~p~~:e: 
Si a la terra del tnadroño 
d~ patata estan mancats, 
;0 crec que molt bé farien 
fent-se la. d'aquí enviar. 
La patata catalana 
és, com quasi tothom sap. 
de lo més tendre i sabros 

l~:~e~;i~i 'P:r:~~l e1 pla. 
tenim noves que n'hi ha 
una quantitat molt grossa 
i .que es .podri~ exportar, 
pULX aqUl no hi ha manera 

1: ;eg~~·Jde CfaH~~~ tempS 
Do la deixen exposar. . .. 
Per fi sembla que el bon sentit 

~~~~~~s a ~~~~r~n~e~a~s i ~ne %: 
rrec de qu~ una ciutat com La nOS' 
tra no és Palafolls ni deu regir'" 
amb el criteri d'una ciuh!.t de td' 

:rt~~:~eho~a~~ :u~~~~' ~I~ 
:u~t q~~v::¡~b!!,! I:;r:~, 
~~nv!e;q~;a v~~,a~~:r ::git~ 
moll. 

Ja tenim, doncs, el permís 
per poguer retirar tard 
a condició de que fèm, 
a les tres, (orça bondat. 

L'APARTA roB1lP 
A la revista "Tam Tam", que ....................... . 

amb ta,n èxit (perdonin, no hi tor- E DEN e o N e E Jl1 
::rt;"~~~!~'l e:nr~~:~etaqUa~ r~~: t;J:~~j'lft~h~ I: . {~~ prImer ordre t:R 
senta Montserrat. I ErITAG~~~C:~s ~:M\YNJSTH 

l la visió és tan bonica Aviar s~n.aelonala debut. 
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...... aI ......... T.bla.. ......... 

GRAN CONFORT - SALETES. DE BANY - Tell'.n privat 

Caltfaecl. central I les dues (as~ Habitacions a 5 pessetes 

I

tR~~!AMy~~,~OC~~: 
rN 6ol'fAS HIOltNICAS 

~~ UI /'1UOR .sURT/DA 

, KlUIADIUA.SflIItot, ... ru,s.tDOC&a 
t SAN RAMON. 1-

BARCElONA 

lotel Restaurant GASA JUAN 
Pensldn con desayuno 12 pesetas 

Gran confort 

ELCUPIDO 

~mbla Sta. M6nJca, 21M23 Teli!. 2372 A 

-
Carrer dc~Sant Pau, 110 
GOMeS HIGleNIQues 

Oasteu UN RA.L I n'u talvlareu MIL 

I. nil 'Uu ... ! 

~
lAMUND. IAL _ ... u 

... aw. ....... ' ,\ ' =.~-~~ ... ~ ...... . __ '-: l,-._ 

t~8ft(~1 
SI en teniu I 
voleu que tu

.... gin esverades 

~~;,s::~~~nle! loti~D lljil ~~ .. ~,. ..... 
"" *' ba.J' . ...... -....... -....... --.., "'ARCA RI!GI:STA'AbA :-__ .. ~ 

!J Rru (RONYA) 
~~!~uta_ .... ..!1 
!ULfURETO CABALLERO 

COmte de l'Assalt, 88 I centre. 
C'''Peclll", BARCELONA 

~,------------~ 

que la trobarru per 
DOS PESSETES al 

Cllm ¡II'DII!, l,' l, fll.icll 

PURGA ClONES 
-mtlII, kMk dIIIe d. DoIJo. d. '
........ ~ .... d "-brI 
_dcla-.,. ... cu .. ..--, "' ___ -'401. 

arajeu Rusas RovlsoUf 
...,..~.~ ... ~ .... 
Cm lIall6- 1 ••• 11 III nlm, lHlrU11U 

-fl(b c.. BA~OIA" 

CALL! SANTA ANA'U-B 
Ttll'ONO .4-421 

¡:·A···stFÏi:Ïs .. ·cüïIAD·¡···· 
Numerosos certificados médicos atcst iguan que lO<!" 

COMPRIMIDOS alBERT 
curan radicalmente la ::.írilis, sin producir t rastorno alguno. Susti
t uyc con venlaj a al 606. 

RI mcjor depurativo de la ~angu que couocc f'n <'I mundo 
entt>To. E l tratamiento es (aril Y discreto. Pl\']InTndo por J. Gilx:rl:, 
Fannacéulico especialista de 1.a clase de la t7ni vusidad de París. 

CAJA DE 50 COMPRIMIDOS: PESETAS 7'50 : Fermada Sarrfas, Plaza Sanfa Ana, 9.- Farmada TRrris,~ Carmen, 84 : ...................................................... 



- No ens convenen aquests plàtans; s6n massa tous, 
- Potser s'han equivocat; no volen pas una llangoni.aa de Vich? 
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