


... - LA RETAGUARDIA 



~cor~&a llit a. dola .... ~ 0& 

la fa d'oià , ... :.",~ 
Ñk~.~.~ _ 
porter •• vaI ·.t ... t • la cataaorla d·u. ...... 
ri. que e. distingia. ent1'e .Itres qaalitab, per U. 
var-se cap allà a les cinc de la tanfa. Emper6. 
dotat d'un esperit inveatiu molt deaenrotDat. 
quan DO .. hi. el qui bavia puaat en aa Boc, 
."ho Inventava o DO deia fel. 

Un dia, el nOltre reporter el va detcWdu 4a 
que a la Macomasa'tat hi bavla seuI6. No • 
tractava, re. meny .. 'qae de nomenar el lIIccea
IOr d· •• Prat d. la RIba, ... ort fala ~ 

L· .. deml. el _ 4.1 "U_ r.pa pol 
tea compte. 

-Voot6 eNa que hi ha _ .......... fat 
fer .qa .. t "" .... ¡ldlco1P DeIxar de ..... _ l:F¿;- qae el ...... eumeat d· .. ~ I Coda-

El aeotre .......... _ ~ ....... 
I ..... arota t.or.I- lIIOI'IIIOll, ~. 

-SI ..... ,.,... ol... T' n6... La .... ~ 
eatl • la d10pa0\d6 de ....... 

--No, Do, aIa6 ~ ....... ~,.. _ 
pot ,....,. ... ee aa .... DanI(II(i ~ :: =:-.-:.::. Ñ.!.~ ... ~ 
FuIuo, •• eacarr-t. . .-.at .... tempo. 

El DOU repon¡.. ,_~....-. ea. _ 
• aqu.u. moto, ~ ...... U i púA'.ac. 

-...-t "' _ ....... de l'irW 
là_ Ñ te. __ do¡ diari' .....AIxI... -.u,a¡-. aIxI.1 cutipt _to jo .• 

a¡;:"::;:"",,,,,'- d. _ OIl taat _ farça I ol NporIer dormlIop va rebre la plcla de 
._ ...... qae_ .. 1'IIIdaIt. 



<-LA TL'lF.8 

LA SENYORA COMPASSIVA 

Hom ha dit que: les persones que senten una 
Clebilitat excesf!iva per les bèsties, són éssen de 
mals sentiments. Aquesta teoria restaria imm~ 
~iatament destruïda lli els que la sostenen cone
guesaiu a la Conxita. I. xicota més simpàtica del 
meu ham. 

Ningú podrà dir que la Conxit. té mats senti
ments. AI tontrari. La seva mateixa bondat ~. 
la q_ la perd. Quan veu que agrada a un xicot 
I aquests 86n nombrosos, puix la Conxita ~ 
bonica i elegant - no para, això és un dir, fins 
que el fa tot lo content que una noia pot fer a 
un home jove. Ja venen, dODcs, que si. la Conxi
ta no és precisament allò que es designa amb el 
nom d'un article Que fabrica en gran quantitat 
la casa Fabra i COI.t., és, en canvi. un cor de 
pasta fun.da. 

Després dels bornes, els gats i els gossos cons
titueb:en les .lt~!t daes debilitats de la Comdta. 
Sempre els hi dóna souet cafè amb net, galetes 
i una pila de lleminadures. 

L'altre matI. anava a cercar aigua a la font. 
quan la seva atend6 fou atreta, en una canto
nada, per una parella canina que s'enhegaven a 
un MiRi enternidor. 

En aquen moment passava la senyora Quima, 
una senyora molt tocada i posada, a la que ro
borib:a i e~\'era la més petita nibertat. 
-I ara! - digué-. Quina poca-vergonya te

nen aquestt's hestiotes, de donar aquest espee
tacle al mig del carrer! 

-Quina culpa tenen, pobrets I - va respon- ~2::::;~5~~~!!:...¿:":': 
fire la Conxita-. No veu que no tenen c~ntjms, ....... """'-_:::s ..... '" 
com nosaltres, per anar a tm hotel amoblat? -Ai, em fa una vergonya entrar a demanar 

L'bortoll de Sant Bol aquest medicament. 

LA LLETJA ROIIANTlCA 

E l diu Carme, té vint-i ... is anys i la Natura no 
va moatrar-se, emrers ella, gens generosa. Els 
seus atractius personals són nuls i, com passa 

-Diruea que no és peT tu; que é.per un 
membre de la teva familia. 

amb quasi totes les lletges, e.'I mor per uns panta
lons, siguin com si~in. 

En va intenta fct1e interessant a la jovenalla 
masculina: ningú mossega l'ham. 

L'altra nit estavn al cine ILmb sa mare i un cosi 
seu, 8OIter6 de trenta dnc anys, que està tan lluny 
de voh.·r~ casar com el senyor Hetriot de fer-se 
simpltie als arcundes. 

-No saps, Albert? - li digué la Carme. - Diu· 
menge et vaig !iomniar. Estaves a la tOIT(', amb nOS
altres, i comem fion ... 

L'Albert no va mO!ltt"ar·se gens sensible a aquell 
lomni 
mai?I tu -;;- insistí la Canne - no m'has somniat 

-Mai I - respongué l'Albert. amb to d(' canvie
dA. - Mai he tingut somnis enganiosos ... 

F. ABAT ENDu. 





,-u TUIBS 

lA desesperacl6 de I. R • .-oncf. 

EllA menuda com UD colomiaet i aleve com 
una e.demera. Es deia Ramoneta i teDia 
a penc. catorze anys, però el seu desenrot

Do sexual era tan compl~ que hauria donat la 
sensació d'uu dona feta si se l'haguis contem
plat sota un vidre d'augment. 

Ratava d'.pre.cota a ci. la "}dadame Lauviu" 
i feia gr1cia • tothom pels seus .demans de per-.. 
lOna gran, la seva extrema presumpci6 i t'afici6 
amb que el posava polvos i demanava a les f.
drine. el "cnyou" per donar ... e un toc de ne
grè al. uUs. 
-I ara I - li deien les companyes-. Que ja 

vols tenir "novio", tan petita? 
-No tan petita, no - responia la Ramoneta 

- que ja ?all' pel. catorze' 
-Mira~te-t •• la pteta moixa, com presum, jat 

AItan diumenge ml la trobarem a 1"'lris", • 
aquella balduf.1 . 

Ella volia tenir :deot, fOI com fos. I va venir 
lo q_ fatalment tenia de venir. Una tarda que 
la ··primer.'· la va enviar a cà'u Bords • cercar 
fil d'Escòcia. va topar·~e amb un corredor de b~ 
dau que a cada moment anava pel taUer a oferit 
l'inere. que la va entabanar i se la va endur cap 
al "Kursaa''', Poca estona hi va estar la pareUa, 
puix al cap de mitja horeta, UD auto se's endaeu' a tota dos a un hotel molt estrany on e" 
feren espetV ea ana .. la aenae Dum, i, deapréa. 
amb grana aire. de misteri, pasar per uu c0rre
dor, pujar per unes escales i finalment entrar 

-Jo 110 " qd .. LA TUIB8, por6 _ fa _ 
.. _ ....... m6a 4IItnD:JII1 

en una habitaci6 amb UD Uit. Lo que més f~ 
va passar a la Ramoneta no cal que ho Por-
quem, perquè .i bE per eUa era una cosa ~ 
pel "vulgo" és més vella que l'anar a pel o 

pe;~;:;:.:o::~~i~·:e~:.et;:beren al taJIer • 
la Ramoneta quan la veieren comparèixer a q~:': 
de set. La "primen" la va amenaçar amb di 
tot a la mestreua, lell noies li gastaven m~ 
me. i ella, amb el cap baix, aguantava el di-A 
-" Bueno. bueno", no en parlem més - I"";. 

finalment l'encarregada, volent posar tertne 'bill 
l'incident-. Ho portes bé, almenys. lo que t 

fe~~~:~t~r :~~~:t':~regunta, la RamoneU--
tà en un plor abundós ï desconsolat, 

-Què tens, què et passa? 
-Que .. , que._ me n'he descuidat I Ja 

.. ~;!:~,I.~ A':C:e~:t d&;e:X;~~ny~~V;: ~ 
t'enviïn a quarts de quatre a cercar fil, nO toridi 
fins al cap de tres bores i encara vinguis seDI' 

Far SaIA 

UN IIATI DE CAIIP 

A OUEST conte no és un conte moral. perq.a 
ai fOI moral, la gent no riuria. i, per car 
següent, no faria per c:aa.. • 

El matrimoni Tous - quaranta cinc I ~ 
cinc aays, respectinmmt - havia decidit. .~ 
mati de diumenge, anar , pendre el sot a )loat"' 
juicb. .. 

El acnyor Tous, absorvit pels negocis. DO 
recordava mai de la seva senyora. i, aqu::: 

:~, I;u;:~ :o~~:~.~mr:er'~cr;u:r p';...-
tu~~::,~ :~:~n~tu:,o~n e¡::e'*:' en un del. recdl' 
més solitaril de la muntanya, la remor d'a~ 
toni els 16u fixar en un bulto que hi ha 

da:;.,: I u~ ;i::"~1 marit-o F"1D't: la Doia " 

la ~e:~tatl Oh I I mira: .U & .1 depOll.,..t 

dei:l=!!~t haaria eatat que davant d·~ 
reconrortant elpectacle, l'electa&; aUI -u:, 
amb tots ela et. i uts, ta reconciliaci6 delma era 
:::i. ~~~jaco~:~t~U~ ~::. ~ted':...r 
d'una altra manera. 

L'endeml, el seDyor Tou., mitjaaçaat 'fDa~ 
:!t ~rt:':-'i ¡:O~:~i:eD~:':';.~:''' 110 ;..lI 
d'or ,I dependentet del colmado, a CUl'" ~ 
tarda d'amor. Kar TroaI 
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......................................................................... 
l 'ACNta era una xicota aeDZiUameot enci ... 
~ dOrL Alta, ben formada, delidoaament 

blinc:adi... i proveïda d'UDS arrodoni. 
menti ta mar de temptadors" era' el martiri de 
tot el jovent del veinat. 

Estava de mitja fadrina en un taller de la Pla· 
ça de la Universitat i aixi que sortia se o'anava 
cap • cua, perqu6 era UDa 1lOla molt prudeata i 
molt obedient. Mes veu's aqui que UD diumeo~ 
,ue va anar, acompanyada de .. mare, a baliu 
• ta J!:squerra de l'Aixamp1ia, se li va enpnxar 
~ .. xicot que era tan atrevit com simpàtic: i que 
despril de no .bandOll&l'-la en tota la nit, ae li 
n deçlarar amb tanta vehemència, que J'Agnèa 
Ja acceptar, delpréa de fer-se prepr una mique
ta. aqueDe. relacionI, tan falmiD&Dtment propo-. 
.. des. . 

Et noi teoia ".ibia" i et .Aapiga.er captac 1_ 
Ifmpaties de la mare de .' A¡n9, de tal manera 

~ue al cap de dOI metol, ell dos promesol 101"" 
tlen sols aense que la bona senyora maliciés ui 
lo mé. minim. 

I el aoi, que DO era manco, ni ttadava, c:omeD· 
çà a ensiniltrar a l'AgMs en l'execució de una 
aUie de mamobrel especial_, en lea que ea. 
pobreta. no hi havia entèa rea fini Uavors. 

Un di1luns al mati, la xicota compltegul: .. 
taller tota preocupada i, abana de poe&r--.e a trr 
ballar, comene! .. frerar amb benzina anes ta-
quea que tenia a la faldilla. 

-Qft ~a, això? - fi va prerantar 1111& ~ 
panya. 

-Rea ... Que ahir virem anar a Badalona amb 
~I meu ~cot.. vàrem. estar acegub • la 101ft
I em valg tacar el .estit. 

-Dona Vel amb compte, Agn~, - li .COII" 
.eUl llavora l'altra, que era una noia f~ ex· 
perimentada-. A.qaeetel taques de vegades, c0-
mencen a les fa1ddlu i açabeD a ell. llevadora-

J'.0n0IIa 





lO - LA 'IWIIIIl 

Tel " pot " •• 21'1.r 

T EJn'A quinze anys, però era ta.a menada que 
semblava que en tingués dotze. Es deia 
Domingueta i trotava tot el dia amb Ulla 

capsa enorme portaut capells als quatre COllaU 
de Barcelona. Estava d'aprenenta en una botiga 
de molta parròquia del carrer de Oaris. 

Li donaven tres duros a la setmana. lo que 
efa ben poc per ella i per sa mare, que era vidus 
I ea guanyava la vida rentant coves de bogada. 
Sort tenia dels cèntims que li donaven de pro
pina. que no eren pocs, puix la criatura era tan 

aitr:t~~:s:~t~ I:~ !::;~:.e~alie~~:ie:u~~n ::t~~:: 
la Domingueta pujà els cent catorze graons que 
conduïen a cà la senyora Paquita, portant UD 
capell monumental. 

-Ai, pobra criatura I - exclamà la bona se-

-Qu1Da hom .. més _oncI_t III ......... 
wt.r comparar-.. an¡b el meu ~L .. 

nyora quan vei~ .rribar a l'aprenenta. ,... 
tard t A quina bora aniria a sopar 1 .. 

-Ara, sortint d'.qul, lenyora... Pent, -
fa res. Ris dissabtes ja ho sap, la m.-. qIII 
sempre plcgo tard... .. 

gu-¡f.é's:~c:;.pe;a~:~t!~'P::::S~ ~,ci:; cIie-
menge deus anar al cine, oi? 

-':Si, senyora ... 
-Quc ja tens xicot? 
-Si, aenyora ..• 
-De què fa? 

:~r, a~~;e~~~ ::c n:.~~~~·~nat magreJ ..• 1- .. 
tcniu scmprc, de cèntims, pet &DU .1 cine? 

:~c~:~e, h~o'a:t:~:~~'~ls dies que ilO __ 

di~O~ I Ens estem a casa... El pis & tall folC 
qUe quasi DO es nota la dife~eia. .. 

Ira' ,...... 

L A aenyora Simona estava parlant amb Ja 
portera de casa seva sobte el part d ..... 
veina. que havia tingut an nea amb ..-

cI~~rxer:. a~fib:;;vd:e;o1t seriosament la ~ 
ten - jo sé 10 què ~s. Es que ta mate ya ~ 
un dia un desig de xacolata i el &ea. marit DO D 
va deixat pendre per por de que l'irrit&. .,. 

En aqueU moment. I. senyora Simon •• el .-..t: 
donar compte de qu~ al seu costat Citava J1l5-¡: 
l'laabel, uua nena de sis anya. fiDa de la peti 
nadora. 

Ll~.~:;.O\~' ~:'t:ba~':"~:a nBx::aell~:::; 
manet devia tenir un dui&, de cargol, Gt' 

=~e~r:utè ~~:It~=èdi~n::i~ veure que en teaIA 
un a %Ota de la panxa I 

LA 1I0RT EXEllPLAR 

I doncs, com va ésser lo del aea marit' 1 
vaig preguntar. 1. senyora Tomuetao '" 
primer dia que I. vaig trobar deapr& 

la ~Ar !:I ~e~n m;.~~. que ;0 DO toraarf .-
més a ésser lo què era I Pobre Enric I 

-Què v. tenir, dones? 
-Miri, un dolor de ventre d'.nb m& (ott, ::. 

els metge. nO li van entendre._ Feia ant r¡;t ... 
Tota l'agoni. se la va passar dient: ·M~_~ 
.. abro, quin mal de ftIltre I", "Ai:d CIPI5.q;i, 
sin tots els llampa del cell", ·'MacaSIGm ar 
macasltlm aD11" ... Pobret I V. morir com GIl 
.. 1011 

RuD R'" 





ricIohIaDca • les dotze del mi¡¡dla, hora en ~ lo 
DOia aco.tuma a llevar-te. 

La min)'OQa, a l'obrir. B no dit: 
-La senyoreta acabe. de aortit del bUIy: 
-8 .... ; '" iguali 
I es va dlrig{r cap a la seva c:amhn. tocador. 
-Marguerideta - li digué-. lÓc jo t Obra I 
-Es que ... 

~~ J:'~re el bany ... 
ba;¡I~ 1:C:~:'~ veure, això? Millori Et tro.. 

-Es que ... estic en carcisa! 

puc-Si d:ee ::ps:.P-r~~~q;:!J:s ':rqu~ 
I~tablement, el senyor Barnila a un home 

que va sempre ~r fer feina. 
B. Atret. ... 

UN COL.LEOA 

V AlG trobar, al carrer de POllem, al senyor 
Miq~l, carnisser retirat amb qui jo te. 

nia molta amistat des de feia una coUa 
d'anys. Aquesta amistat ens Ymia de què jo, un 

=rr:di7a~~ I: ~ sev:e fit:.;=::: 
• què jo. que en aquell temps anava pd cantó 
aeri, me n'arribés a enamorar. 

-Què tal, ... yw Miquel? - li vaig pre_tar. 
-Bt. .• bé .•• Ara hem acabat la torre de Sut 

ADdml... Ha COItat sia Cebta durets més de lo 
~ ... penol ..... però 0IIic _t, _I ..... 
-I l'Ant_l 
-No me'o parli, que va doaar..me UD cfiIcust. •. 
-I aral QUè li va pouarl 
-..Dancs, miri, que em va fugir amb UD d. 

nu¡i1... • 

~èv:rt:.ra ~I meu, la veritat I Ah I Ja li 
ben rejuro que sin6 perquè es tractava d'un col
l~U~e eo~c:r ben cara. aquell ""'1,,,"'1/, ... 

-51, home ... Toll cina bem let els __ Ia_ <arn. .. 

B. o.n".., ... 
LA CORTISANA PRACTICA 

V AlG anar 8 casa leVI. per indicació d'1m 
amic meu. Era una femella a1qre que, con
trària en absolut al tirànic rqim capita~ 

:-d:~~U::r~~na un~e~~~:b:r!t 
al teU propi domidli, muntat, per cert, en coa. 
diclons de luxe i confort butaat satisfactòries. 
?,eia pagar. dnc ~urets. això si. però, en canri. 

~~: ~~n:.::~:n~a:¡:es~O~ curiosa, a 

Haig de fer CODlD.r, en honor a la veritat, ~ ( 
nie quedar .. tisfet. Jo volia. en prova d'.;gr.¡· ! 
ment. fer~li un replet, però ella, fidel a la otP" 
nització comercial de casa seva, es va negar a 

~~;,.,. de cap manera - cm digué-. Trae

te ~EaU:~ jo voldria deixar-te algun rcc:ord-.. 
-Dom un retrato teu, si el tens. 
Calculeu ~i aUò em va enorgullir I Una reerct" 

~ d:c::::a~l ~ra~' -t~:':ti~f~~;: 
re una fotografia de carnet que duia a la c:artera 
i li vaig donar. . 

Quan vaig sortir, la minyona - una dona ~ 
la. de mitja edat, amb inconfonible aspecte de 
.regut/da, em va preguntar: 

-Què? Ha Quedat content? 
- :Molt. I em penso que elIa també. M'ha ~ 

manat el n:eu retrat per a conservar~lo com a 
record ... 

-Malament - respongué la dona. 
-Per què? 

no ïi~:~~~. ~~fa a:~o:~ ih~~ ~ 
na. Així jo conec a tots els clients indesitjables 
i....!.. tomen, e1J hi dic que la senyoreta no reb ... 

KitXaIJa 

LA DONA NUA 

A gUUT és un recol'd de quan al difunt "Prin-' 
cipal Pa1acc:" feien aquelles revistes f~ 
tuoses que acreditaren a en Ferran Ba~ 

com emperador de la Barcelona de nit. 
Sortia en el ehor d'una d'aquestes revistes UD& 

~:~ ~~~s e~~~~~{j~e:drti~b:nJ:~~ ;: 
=l~ u~a =a, ':0 co~f~~~en ~I 
portà a ca'n Verdura, refuei de les aveuturerd: 
refinades i dels corridol que no tenen querida 
pròpia. 

Quan fórem 1015, jo. i.rid de tornar a contenl
plar la seva nuesa encisadora, la vaiJ. despuUat 
goludament. mes, quan la combinació de .tedi 
rosa hagué caigut, es neci a deixar-se treure Ja 
camisa. 

-No. bO ... Això DO ... 
--Com I Fa tres hores, encara DO, estaves des-

pu1~~ ... d~~í~ l!:'òes:t';'1a, davant teu. 
me'n daria ftTgooya. .. 

Plet Hada 

t.eah,.. .................. . 
'·~ INTERESSOB D'ESTAT 

~-,----------------------------------~~_. 



LA TUmI- w 
Abel .·efectul I l'operacI6 tIap6 Doc _ 

clillcultato. Oau el boa _,.... cIeI¡cl cr __ ela 

ef_ de I· .......... ~ al metia: 
-Jà _1 Sl qllè ha .... de _I DOlI ... __ fa fit .... 1o -. _ta operacI6l 

-JIolI- reopotI8Ú el doeto< ToIJof<ñ-. Ba __ ".al .... eircalllCÚlolll OIl porto __ 

pil .... 
A1_r aq_ cIamn _ l'operat ... 

'" tUl eop de pallJ al .. p. 
---Qui té1 Q.~ U _1 - iIlterrq¡l el doeto< • 

.;:?"e era ahW. \o qllè jo ..,u. qoe .... ha-

-Ah, dispenli, jo havia entà una altra COlL 
N HaIt .................................... 

f.l08lr0 SECRET 
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E.~CUDEl!-A 7~DE..lPAc,.È.5 

'!:~fLi. f.A./ 
Nosaltres créiem que allò del títol ja es veu que es tracta 

·'Mendigo de Guernica", de d'una cosa d'aquelles que fan 
l'Abati i en }uaquotot que es va morir de riure a l'home més se
estrenar a "Novetats" era una riÓs. 
COta que divertia. Però, no, se· En Lluiset, que fa poCa dies 

:i;~:~' l~ae:ci~sc:U¿:e~~tcanOnt~~ ha sortit d~! penaion~~, . 
rrejar-hi el. carUns i els Uibe- ya anar ~ I Espanyol dlumen
raia _ que són rent que merei- I va so~r~ne encantat, [ge 
xen totI etl relpectea _ la gue- I co~ li dlpéa . son pare 
rra de l'py trenta cinc i, amb ~ qUID: ~Ioc haV1a ".nat" , .. 
an xic m&:. la crema dels con- ~ !Ètdl:';'~tv:=fi!l..tbt dEn 
'1'eDta. r- r-- " 

o o o 
El "Tam T.m" que f&ll !el 

"huestes" del senyor Serran~ ~ 
;~:-::!~~;" Ae

:: ~':.ien~ el 
reforcen amb quadres noa .. er 

:~:iael:i :o~~e efscu~~e'::~e~ 
fer aigües de tant riure. 

Barregen amb molta gràcia 
¡'espanyol i l'italià 
i la gent es fa un panxó 
de riure i de ... disfrutar. 

000 

AI l'Folies" hi ha una xicota 
nova que es diu "Lucinda", Ua 
concurrent - scns dubte, el di'" 
ri6s impertinent _ que havfa 
llegit el Quixot, li va preguntar 
l'altra nit on tenia el sea "Car
denio", 

I I. .. Luclnda ", ¡adign'" 
li VJ, re.pondre al moment: 

Si /'El1fendigo de Guernica" O O o tin¡ui molt compte cn faltar-el 
Te • ca .. nOltra a truel Novament hem vist a "El- perquè llim. renyirem. 
tindrem per força que dir-li dorado" a la Mado Minty, la o o o 
"UD altre dia, cerm1", gentilíssima dansariaa. Ara, el. 

o o o ::::¿ d;! ... ~;~.; l~~ .. eo:~ I. ~::t~O;-nttiss~:~o=: 
La "senyora Xirau" abel, en coDlpaDyia del ballari ~yor dora se'o. ha fet peNiculera. 11 

:::e-:~ ~ï:.~e~i'==! Spanover. ::.: ~~e ~tn:~I~rra!~e~e:. 
lIem d'úter menys - .. eltre- Quan jo, deia !luc a la !M.do entre~ar-se està fent la versió lJ.o 
Dar.1 "Tivoli" una cosa d'ell It coslana fa .... r teràna d'una peHieula titulada 
Carei, traduïda per en Marquin. de l'ale~ Barcelon~ fi • ,,"~er6n" i on hi surten uca 
bo, que el diu OI LoI sabiOl no j. ho veleu: no VIII' Mlnty. pila de romanes capritxotelo 
ven". o o o Creiem que l'obra reaultari uca 

iluan de senyores" tracta A l'flEd~n Concert- tomarem ::al~er!:t~:,~jl~né~:tPt 
el fet cstl ben provat . t . od 1 . ta. El 
que el més savi el toma ceao :;;:'e: q~:I~':'tr::;::aa titula Recomanem a la ~ura 
i accepta. per l1cbre, pt. .. Anoiga, sanyort muniçi.pa1 L.. que durant Ja narraa6 

o O O i él orilina1 d'un estimat com. no. fad fer cOles Uctgea 

uR) pecat d'Adam i Eva" o pany de caaaa. ;~~mJ:':i:~ja N:6~ fer tantes. 
"'Un Uit ben aprofitat", &: el tl~ I segona lea impreuionl que er. un vertader bacó 
tol del darrer vodevil estrenat a que vaig recot1lr al puaar, i no cal que en fad m& 
1"'Espuyol" per la societat el municipal aquelt durant sa relurrecció. 
Saatpere. • Bere&: - Casal .. Pet és un home molt urb'. L'Afarta Po ...... 

· .... ·· .. ··· .... ····· .... ·· ... · .. ····· .. ···· ........ ·· .. ···· ...... ,·u·. 
APO ,"O CONCERT e DeN CONceRT LA 8ueNA SOM8RA 
........... IO"ro,.7·T ... ut6A. "-I .............. er..... C.~.r" •• prl ... .,...,. 

10 ~-=:.=all.. !bit de leae.trellea =~~::.:= 
~to ~ I .. aimj)6U«a ruabi.t. TRRUA DI '"LA. MARY"". li t'.pI.t... _ 10 u ....... . 
.... " I LOL" .OJfTII!L I ROIALD GERM"I .. a'MIIIO Or4 .... '-tce. J ........ .. 
.... ....... , ...... ~ A"'" ....... oul...... R __ ... c ...... e ... ... 





- T'auecuro, Lul6, que 8I costat meu no et faltari res. Tindri. auto, torre, abonament al 
Liceu... Qu.. mq volt? 

- Un criat jove. 
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